94
L’informatiu
Febrer i març 2017

Fer un món habitable és cosa de tots
Actuacions de l’Ajuntament per a la sostenibilitat

SUMARI

Un poble bonic i agradable
Un poble viu i amb oportunitats
Un poble bonic i agradable
La Batllòria
Un ajuntament de servei
Esports
Espai Obert
Grups Municipals
Agenda

3
6
11
13
14
17
18
19
20

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

Francesc Deulofeu
Alcalde

La força de tota una Vila
Donem la benvinguda a la primavera amb un munt de propostes que
venen de i necessiten la força de tota la ciutadania, com sempre
s’ha fet en aquest poble del que ens sentim orgullosos.
Obrim l’Informatiu amb un tema realment seriós: la sostenibilitat.
Expliquem les mesures que hem pogut aplicar des de l’administració
local (enllumenat públic, despesa energètica dels edificis municipals,
accions de millora de la mobilitat, l’ús d’energia renovable, les millores en la generació de residus...) i ens comprometem a seguir treballant-hi intensament: junts hem aconseguit reduir les emissions de
CO2 en un 18%, però ens queda molt camí per recórrer.
I també seguim la Croada contra l’incivisme, aquest mes dedicada
als carrers nets (parets, terres...), expliquem les millores en l’espai
públic (cementiris, aparcament, ferm dels carrers, la Batllòria...), compartim bones notícies de la nova escola Soler de Vilardell i l’edifici
per a la Formació Professional i l’estabilització del Serveis Socials
per primera vegada en 5 anys, que lluny de relaxar-nos, ens dóna
ànims per seguir treballant amb l’objectiu que ningú es quedi enrere.
Finalment, també hi trobaràs l’actualització d’impostos i taxes, que
permeten seguir redistribuint els recursos públics, acompanyats de
totes les bonificacions disponibles i, com sempre a principis d’any,
les retribucions als càrrecs electes que pots consultar permanentment al web com a exercici necessari de transparència.

Contactes d’interès

Aquest mes celebrem el 250 aniversari del Ball de Gitanes, un esdeveniment que ens defineix com a poble i ens aporta valors positius.
Amb un agraïment profund a tothom que ho fa possible, us animo a
gaudir-ne i a fer-lo més gran que mai. Ferroooooooo!

Atenció a la Ciutadania

Atenció al consum

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

OMIC
93 864 12 12
salutcomunitaria@santceloni.cat

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

Residus
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

CAP
93 867 41 51

Esports

Consultori de la Batllòria
93 847 10 32

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67
esports@santceloni.cat
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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Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70

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

Fer un món habitable
és cosa de tots

Actuacions de l’Ajuntament per a la sostenibilitat
L’Ajuntament de Sant Celoni va iniciar
formalment un procés d’incorporació
de paràmetres i criteris ambientals en
serveis i polítiques municipals amb la
redacció de l’Auditoria ambiental l’any
1995 i l’adhesió a la Carta d’Aalborg el
1999. Uns anys més tard, el 2008 es va
signar el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses
per una Energia sostenible pel qual
Sant Celoni assumia l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en més d’un 20% per a l’any
2020. Per aconseguir-ho, es va redactar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible

que concretava les accions per promoure l’eficiència energètica, l’estalvi
i les energies renovables al municipi.
Avui aquests objectius s’han assolit
en gran mesura: del 2005 fins ara hem
aconseguit reduir en prop del 18% les
emissions de CO2 a l’atmosfera. Però
ara es vol avançar cap a reptes més
ambiciosos de reducció dels gasos
d’efecte hivernacle tal i com marca el
nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel
Clima i l’Energia que l’Ajuntament acaba de signar: reduir les emissions un

40 % per l’any 2030.
Del 1995 fins ara són nombroses les
actuacions que s’han desenvolupat,
nombrosos projectes que afavoreixen
el desenvolupament sostenible de
Sant Celoni en diversos àmbits, com
l’aigua, l’energia, la mobilitat o els residus. Però és un esforç que des de l’àmbit públic fins al privat hem de continuar fent. A continuació fem un repàs
a les actuacions més recents promogudes per l’Ajuntament.

ENERGIA
Hem reduit un 10% les emissions de CO2
Les actuacions realitzades en equipa- - Millores en les regulacions dels sis- - El 100% de l’energia elèctrica contemes de llum i climatització dels
sumida per l’ajuntament és energia
ments públics i en l’enllumenat dels cad’equipaments municipals (automarenovable certificada. Sant Celoni va
rrers que concreta el Pla d’Acció d’Enertització de sistemes d’encesa i apagaser el primer municipi de l’estat espangia Sostenible (2010) han permès reduir
da, substitució de lluminàries més efiyol en contractar energia 100 % renoles emissions de CO2 un 10% en 5 anys.
Aquestes són les principals actuacions
cients, sensibilització de les persones
vable amb la cooperativa sense ànim
desenvolupades o en desenvolupament:
usuàries, instal·lació de vàlvules terde lucre Som Energia
mostàtiques...)
- Implantació del Pla Director d’En- Apostem per la biomassa com a font
llumenat públic amb la substitució de
d’energia per les calderes municipals.
lluminàries per d’altres més eficients,
Amb la propera instal·lació de caldecontrol energètic i telegestió d’alguns
res de biomassa a les escoles Josep Paquadres
llerola i Soler de Vilardell el 13 % dels
combustibles de calefacció en equipaFanals existents 3.430
ments públics serà d’origen forestal
al municipi
Fanals renovats
(des del 2014 inclosos els
previstos per aquest any)
Reducció mitjana de
potència (100 kW) i
de consum per fanal

2.248
Evolució de les emisions de CO2 a l’atmosfera

35%

- S’han instal·lat fanals autònoms alimentats amb energia solar a l’aparcament dels Caputxins, al carrer Verge
del Puig

D’acord amb els compromisos assumits
amb la signatura del Pacte d’Alcaldes
i Alcaldesses pel Clima i l’Energia s’ha
- Educació i sensibilització de la ciutada- treballat per utilitzar fonts d’energia renia, tallers a les escoles, cessió de comp- novable als equipaments municipals:
tadors energètics per les llars, Setmana
de l’energia, etc.
Actuacions del Pla d’enllumenat públic
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MOBILITAT

Facilitem la mobilitat a peu i l’ús de vehicles menys contaminants

Del 2010 fins ara, Sant Celoni ha
aconseguit reduir un 9 % el consum de combustible de vehicles fet
que suposa reduir un 9 % les emissions de C02 a l’atmosfera. Aquests
darrers anys s’ha estat treballant per
alliberar el carrer de la sobrecàrrega
que representa el trànsit i l’ocupació
de l’espai públic per part dels cotxes
així com per reduir l’impacte sobre
el medi ambient amb el foment de
l’ús de vehicles amb un menor impacte ambiental
- Hem augmentat la superfície
viària adreçada als vianants:
eixamplament de voreres al voltant de les escoles Soler de Vilardell i la Salle, als carrers Santa Fe,

Campins, carretera Vella entre
d’altres; ampliació de la zona de
vianants amb el darrer tram del
carrer Sant Pere i la plaça Comte
del Montseny i millora dels itineraris d’accés a peu a l’àmbit de la
zona espotiva 11 de setembre
- S’ha millorat l’accessibilitat i
s’han suprimit barreres arquitectòniques a diversos punts del
municipi
- Hem modernitzat la flota de vehicles amb 2 nous vehicles elèctrics, i 1 tercer per aquest 2017
- Disposem de 3 bicicletes elèctriques per petits desplaçaments
dels treballadors municipals

RESIDUS

Hem de reciclar més i millor

El nou model de recollida de residus implantat a Sant Celoni a partir del mes de juny del 2015 ha permès trencar la tendència
a una disminució del percentatge de materials que es recullen de manera selectiva als contenidors de carrer. Aquest darrer any
ha augmentat un 20% la recollida selectiva que frega el 30% si bé queda molt per fer.

El treball amb els grans productors, especialment els restaurants i bars als que s’ha repartit contenidors de vidre i matèria
orgànica d’ús exclusiu ha permès millorar substancialment la recollida d’aquestes dues fraccions.

4

Un poble viu i amb oportunitats

CROADA CONTRA L INCIVISME
CAPÍTOL 3: #Carrersnets
Papers, burilles i xiclets... mai a terra.
Si estàs al carrer i generes un residu,
llença’l sempre a la paperera.

ES BUSCA
EL TERCER
SUPERHEROI!

Penja el teu video civic
A LES XARXES SOCIALS
AMB EL # SUPERMONTS
ET NECESSITEM!!!

Les papereres no són contenidors de rebuig!
Cal llençar cada cosa al seu lloc.
Els cartells no es poden enganxar a
qualsevol lloc. Hi ha més de 30 espais
habilitats on fer-ho.
Consulta’ls al web santceloni.cat
o a través del QR.

EL PREU DE NO FER BÉ LES COSES!
- Penjar cartells, pancartes o banderoles a llocs no autoritzats, multa fins a 300 €.
- L’abandonament, abocament o eliminació incontrolat de
qualsevol tipus de residus no perillosos (escombraries fora dels contenidors) que no
mereixin la qualificació de molt greu o greu, multa fins a 900 €.
- Els danys o deslluïment a béns mobles o immobles d’ús públic o de titularitat
privada a la via pública, si no és constitutiu d’infracció penal, multa fins a 600 €.

L’incivisme ens ha costat més de 4.250 € aquest darrer trimestre

1.200 €
Abocaments de residus
incontrolats
Durant els darrers mesos s’han
eliminat abocaments incontrolats
de residus a diferents punts del
municipi, entre ells el camí de
Maribaus i carretera d’Olzinelles.

400 €
Contenidor cremat
A principis de febrer va a aparèixer
cremat un contenidor de paper i
cartró al carrer Doctor Fleming

400 €

2.250 €

Robatori del cablejat a
l’enllumenat públic del carril bici
Un intent de robatori va generar
afectacions en el servei. Es tracta
d’una pràctica habitual que si bé no
assoleix el seu objectiu gràcies a les
mesures preses per l’Ajuntament, sí
que provoquen reparacions i
interrupcions en el servei.

Magatzems esbotzats
a l’Horta pública
A finals de novembre es van produir
robatoris amb força als magatzems
que cada adjudicatari té assignat
per guardar els estris per llaurar la
parcel·la de l’horta pública. Concre- 5
tament es van forçar 9 portes al
sector 9 i 6 al sector 2.

Un poble viu i amb oportunitats
Boniques festes de Nadal a Sant Celoni

Tardes d’activitats familiars al centre de la vila
Durant les festes de Nadal i Reis, cada dia hi va haver activitats
programades per a un públic familiar. Una de les que va tenir
millor acollida va ser el “derràping”, un circuit de mini karts
elèctrics que derrapen.

Pessebre vivent al campament dels Carters reials
Com ja és habitual, l’agrupament Escolta i Guia Erol va ser
l’entitat encarregada de preparar el campament dels Carters
reials i d’organitzar diverses activitats al recinte de la Força,
una d’elles va ser aquest pessebre vivent.

Arribada dels Carters reials
Els Carters Reials, la Martina i L’Ermenter, van arribar a la plaça
del Bestiar acompanyats dels Diables, on van ser rebuts per
l’alcalde, i es van dirigir al seu campament al recinte medieval de la Força. Tal i com estava previst, hi va haver força cua
perquè els nens i nenes poguessin lliurar les seves cartes als
il·lustres visitants.

Benvinguda als Reis
Al final de la Cavalcada, els Reis d’Orient van fer cap a una
plaça de la Vila plena de gom a gom i vàren saludar als nenes i
nenes i les seves famílies des del balcó de Can Ramis

Cavalcada de Reis
La tradicional Cavalcada estrenava enguany un nou recorregut amb inici a l’avinguda de la Pau. La comitiva reial va lluir
més que mai gràcies a la col·laboració de diverses entitats i
escoles de dansa de la vila.

Concert de l’Orquestra Baix Montseny
L’Orquestra Baix Montseny va presentar el seu segon projecte, “L’ espectacle ha de continuar”, basat en dues de les bandes de rock més influents del segle XX: Pink Floyd i Queen,
amb gran èxit de públic.

Exàmens d’anglès de la
Cambridge University a
Sant Celoni
Inscriu-te a Sax Sala!

Conversa en anglès i
informàtica a l’Escola
d’Adults

El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala
tornarà a acollir els exàmens oficials d’anglès de la Universitat de
Cambridge que duu a terme l’associació Cambridge ESOL Examination Centre. Consulteu el període d’inscripció i les dates dels
exàmens:

És un curs de durada trimestral per iniciar-se o
millorar la comprensió i expressió oral
de la llengua anglesa.
Una sessió setmanal d’1,5 hores.
Inici: 27 de març. Preu: 94,86 €

PET

Preliminary
English Test

FIRST

CAE

First
Certificate

Certificate in
Advanced English

INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ

de l’1 al 27
de març

de l’1 al 27
de març

de l’1 al 27
de març

PREU

PREU

PREU

EXAMEN
ESCRIT

EXAMEN
ESCRIT

EXAMEN
ESCRIT

Dissabte,
17 de juny

Dissabte,
24 de juny

Dissabte,
24 de juny

EXAMEN
ORAL

EXAMEN
ORAL

EXAMEN
ORAL

Dissabte,
17 de juny

Dissabte,
17 de juny

Dissabte,
17 de juny

100 €

193 €

205 €

Conversa en Anglès (nivells 1, 2 i 3)

Alfabetització digital (nivells 1, 2 i 3)
És un curs de durada trimestral per introduir-se i/o millorar en l’ús
de l’ordinador, programes bàsics i utilitats. Dues sessions setmanals
d’1,5 hores. Inici: 27 de març. Preu: 11,28 €
Entrevista d’orientació: Cal sol·licitar entrevista a partir del 27 de
febrer per telèfon o presencialment. És un tràmit previ obligatori a la
preinscripció.
Preinscripció: 7 i 8 de març
Matrícula: 20, 21 i 22 de març
El número de places disponibles
queda condicionada per la matrícula
dels alumnes de continuïtat.
Montserrat, 28
tel. 93 867 41 75
saxsala@santceloni.cat

Horari:
de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
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Matrícula
oberta

Centre de Formació
i Ocupació
del Baix Montseny

La festa de Carnaval obrirà la celebració
dels 250 anys de Gitanes a Sant Celoni
Les festes de Carnaval d’aquest any tenen més color de Gitanes que mai perquè el Ball de Gitanes
de Sant Celoni celebra enguany els 250 anys. El
farmacèutic celoní Miquel Draper, en un escrit de
1887, explica que desconeix quan es va començar
a ballar aquest ball al poble, però afirma que l’any
1767 el Ball de Gitanes ja es ballava a Sant Celoni. Si ens remetem a aquesta data, doncs, ja fa com
a mínim 250 anys que les celonines i els celonins
festegem els dies de carnestoltes ballant les Gitanes.
El tret de sortida d’aquesta celebració tindrà lloc
el proper divendres 24 de febrer, amb un cercavila amb entitats de cultura popular i tradicional de
Sant Celoni, la presentació dels actes a la Sala Bernat Martorell i la inauguració d’un tast d’imatges
d’aquests anys a can Ramis. Entre els actes de celebració destaca la novetat de la filferrada el dissabte
25, amb el cercavila i el ball de gitanes de la colla del
filferro, el tradicional ball de gitanes el diumenge
26, la realització del pregó de Festa Major, i de cara

al 2018, una exposició i l’edició del llibre de les Gitanes a Sant Celoni. A més, de ben segur que sorgiran d’altres propostes i iniciatives per fer més gran
aquesta celebració.
La festa de Carnaval a Sant Celoni s’iniciarà amb
el divendres 24 amb les rues infantils que organitzen les diferents escoles. La festa continuarà el dissabte 25 amb l’arribada del Rei Carnestoltes acompanyat de tots els personatges de la comparsa del
Bocs i Cabres i la concentració i rua de comparses.
Podrem gaudir de la música, les disfresses i les coreografies al llarg del cercavila i especialment, a la
plaça de la Vila on els diferents grups s’aturaran per
mostrar-nos tot el que han preparat. A partir de les
9 del vespre hi haurà un sopar per a la gent de les
comparses, el lliurament de premis i de 2/4 d’11 i
fins les 3 de la matinada ball de disfresses per a tothom amb La Glamour Band i el DJ Cabres. El diumenge 26, els més petits podran gaudir del ball de
disfresses infantil al Teatre Ateneu amb el grup Viri

Viron. I finalment, per acabar les festes de Carnaval, el dimecres 1 de març, vetllarem el Carnestoltes, enterrarem la sardina i gaudirem del correfoc.
A la Batllòria la festa de Carnaval tindrà lloc el
dissabte 25 de febrer, a la tarda, amb la rua de comparses, i seguidament al pati de l’escola Montnegre
música i ball amb un DJ.

Els materials de les Jornades
de la Memòria Històrica ja
disponibles al web
El web municipal ha estrenat un espai on
hi trobareu els materials que s’han anat
presentant a les Jornades de la Memòria
Històrica que, d’ençà el novembre de 2013,
s’han celebrat cada any a Sant Celoni dins
les activitats programades per Festes de
Sant Martí.
De cadascuna de les jornades podeu
cosnultar els cartells, programes, resum de les conferències, els documentals, fotos i
notícies. També hi ha un espai perquè tots aquells que esteu interessats i disposeu de
material relacionat amb la memòria històrica a Sant Celoni, els pugueu compartir.

DADES

2016

315
VISITES
AL DIA

112

3.925
PERSONES

ACTIVITATS
CULTURALS
(49 familiars)

www.santceloni.cat/memoriahistorica

Dubtes lingüístics?
És correcte l’expressió donat que? Quan s’ha
de posar per què o perquè? S’ha de posar punt
després del signe d’interrogació? Resol els dubtes
habituals de llengua amb Optimot, un cercador
d’informació lingüística que consulta de forma
immediata diferents diccionaris i ens dona els resultats a l’instant de qualsevol dubte de llengua.
Si vols saber com utilitzar Optimot a fi de treure’n el màxim rendiment...
O vols saber els canvis més significatius de la
nova Gramàtica de la llengua catalana i a partir
de quan cal aplicar-los...
Dilluns 20 de febrer
De 18 a 19.30 h
A la Sala Bernat Martorell, Can Ramis
Organitza: Òmnium Cultural, Biblioteca l'Escorxador i Consorci per a la Normalització Lingüística

EL MÉS DEMANAT!
Revista
Patrones
Sèrie
Mad men

Pel·lícula
Cinema
Paradiso

Llibre
infantil
Naruto

Llibre
Victus

Un poble viu i amb oportunitats
L’escola Soler de Vilardell disposarà
de servei de transport escolar
Per tal de garantir la proximitat de l’escola al nucli de Sant Celoni, l’Ajuntament i el Consell Comarcal
del Vallès Oriental, han acordat la signatura d’un conveni pel transport a l’escola Soler de Vilardell.
El bus tindrà diferents parades i el cost el compartiran els usuaris i l’ajuntament. En aquests moment
s’està treballant per concretar la ruta i les tarifes de cara a donar tota la informació abans de l’inici
de procés de preinscripció i matrícula del curs 2017–2018. El passat 31 de gener, el regidor d’Educació
Raül Garcia va poder informar d’aquest nou servei a tota la comunitat educativa del municipi en la
sessió plenària del Consell Escolar Municipal.

Les obres avancen a bon ritme!
El 18 de gener, representants de la Generalitat i l’Ajuntament van fer una visita de seguiment de les
obres del nou Soler de Vilardell i del nou edifici de Formació Professional de l’Institut Baix Montseny.
Les obres avancen a bon ritme i es preveu que estiguin acabades al juny de 2017 per tal de realitzar el
trasllat del mobiliari i la urbanització dels accessos durant el juliol i agost.

Edifici de FP de l’INS Baix Montseny que acollirà
els estudis de Grau Mitjà de Manteniment i
Instal·lacions i Grau Superior de Mecatrònica

Escola Soler de Vilardell que estarà a punt
per començar el nou curs

Prop de 160 alumnes
participen als tallers d’estudi
assistit per millorar els seus
resultats
Durant aquest curs, prop de 160 infants i joves
proposats des de les escoles de Sant Celoni estan
assistint fora de l’horari lectiu als tallers d’estudi assistit de l’Ajuntament amb l’objectiu de millorar el
seu èxit educatiu. Els tallers els proporcionen eines
per a seguir el currículum escolar, els ajuden a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi i
afavoreixen una actitud positiva vers l’aprenentatge. Aquests tallers s’emmarquen en el Pla Educatiu
d’entorn de Sant Celoni i estan finançats per l’Ajuntament que aquest curs hi destina 30.442,85 €.

Tallers d’àrab a tots els
centres educatius
L’Associació Almadaa Horitzons amb la col·laboració de l’Ajuntament organitza tallers d’introducció
a la llengua àrab per a alumnes de primer a sisè de
primària i per a les seves famílies a totes les escoles de Sant Celoni. L’objectiu d’aquesta activitat és
afavorir el coneixement i reconeixement de forma
positiva del domini d’una altra llengua i d’una altra
cultura d’origen en dues sessions de 90 minuts. La
primera experiència ha estat al Col·legi La Salle i els
participants han estat molt satisfets: van aprendre a
saludar, l’alfabet, el nom dels colors i els números.
Els alumnes reben un formulari d’inscripció a la seva
mateixa escola i han d’anar acompanyats d’un adult.

1.500 alumnes de 26
escoles del Baix Montseny
es preparen per la
Robotseny 2017
Més de 1.500 alumnes de les escoles de
Breda, Campins, Gualba, Hostalric, Llinars
del Vallès, Riells i Viabrea, Sant Esteve de
BAIX MONTSENY
Palautordera, Santa Maria de Palautordera,
Vallgorguina i Sant Celoni ham començat
a treballar els reptes de la competició de robots i de la
fira científica Robotseny 2017. El passat 25 de gener,
es va donar el tret de sortida amb un acte a la Sala
petita de l’Ateneu que va comptar amb la presència
d’una vuitantena de mestres de les 26 escoles del Baix
Montseny participants, 10 ajuntaments i 9 empreses
de les 12 participants. L’equip impulsor va presentar
les bases de participació al torneig i a la fira científica
que es farà a la plaça de la Vila de Sant Celoni el 10 de
juny, que enguany té com a centre d’interès “El Packaging i la logística a les empreses del Baix Montseny”.

TSENY

ROBO

Els directius i professionals representants de cadascuna de les empreses col·laboradores que són: Altervac,
Arkema Química, Givaudan Ibérica, Hohner Automáticos, Hospital de Sant Celoni, Lab Circuits, M’Penta
Serveis i Més, Oxiris Chemicals, Renolit Ibérica, Salicru, Unión Químico Farmacéutica (Uquifa) i Ecología
Química (Tradebe) van presentar quina és la seva activitat principal i també diferents reptes per millorar
l’embalatge i el packaging d’alguns dels seus productes.
L’objectiu és que els alumnes treballin una proposta de
millora i que la puguin presentar a la fira científica.

Jornades de portes obertes
als centres educatius
Centre Escolar
Institut Baix Montseny
Col·legi La Salle
Escola Montnegre
(La Batllòria)

Data

Hora

Dimarts 28 de febrer

A les 18 h

Dissabte 4 de març

De 11 a 13 h

Dimarts 7 de març

De 15 a 16.30 h

Dijous 9 de març

De 9 a 10.30 h

Escola Soler de Vilardell Dimecres 8 de març

De 9.30 a 11.30h

Institut Escola La Tordera Dimecres 8 de març

De 15.30 a 17 h

Escola L’Avet Roig Divendres 10 de març
Col·legi Cor de Maria Dissabte 11 de març
Escola Josep Pallerola i Roca Dijous 16 de març

De 15.30 a 18 h
De 11 a 13 h
De 9.30 a 11 h

Ensenyaments postobligatoris
Institut Baix Montseny
Dissabte 6 de maig
(Cicles Formatius)

De 10 a 12 h

Institut Baix Montseny
Dimarts 9 de maig
(1r batxillerat)

A les 18 h

Excepcionalment les famílies que no puguin assistir a la jornada de portes obertes, poden visitar l’escola
concertant una entrevista amb la direcció, prèviament i sempre que l’equip directiu tingui disponibilitat.
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Un poble viu i amb oportunitats
El Baix Montseny rep més d’1 milió d’euros
d’ajudes al lloguer de l’habitatge el 2016
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny va tramitar durant l’any 2016, un total
de 662 sol·licituds d’ajudes per al pagament de lloguer, de les quals 617 van
ser favorables. Això va representar una aportació econòmica d’ 1.119.199 euros
entre els diferents municipis del Baix Montseny. Sant Celoni concretament va
rebre 496.156,59 euros
Aquestes ajudes tenen com a objectiu ajudar al pagament del lloguer a famílies
o unitats de convivència amb ingressos baixos, a qui el cost de l’habitatge pot ser
un risc d’exclusió social residencial. La majoria de les sol·licituds les va recollir i
tramitar l’Oficina d’Habitatge de Sant Celoni.

Evolució de les ajudes concedides

Durant l’any 2016 es van aprovar tres convocatòries: una destinada a la renovació dels antics perceptors, una segona per a col·lectius específics i una tercera
per a nous sol·licitants.
L’import mitjà anual concedit per família és de 1.813,93 euros.

Ajudes al pagament del lloguer
concedides l’any 2016
Municipi

Import concedit

%

Sant Celoni
Llinars del Vallès
Santa Maria de Palautordera
Arbúcies
Sant Antoni de Vilamajor
Breda
Sant Esteve de Palautordera
Sant Pere de Vilamajor
Vilalba Saserra
Vallgorguina
Riells i Viabrea
Montseny
Gualba
Campins
Fogars de Montclús
Hostalric

496.156,59 €
176.778,96 €
138.768,00 €
115.448,04 €
66.294,00 €
30.301,60 €
24.558,54 €
21.120,00 €
11.021,28 €
9.816,08 €
9.624,00 €
5.712,00 €
4.720,00 €
4.560,00 €
2.880,00 €
1.440,00 €

44,33%
15,80%
12,40%
10,32%
5,92%
2,71%
2,19%
1,89%
0,98%
0,88%
0,86%
0,51%
0,42%
0,41%
0,26%
0,13%

1.119.199,09 €

100%

Total

Renovacions d’ajudes al pagament del lloguer 2017
Per antics perceptors amb resolucions favorables en convocatòries dels anys anteriors

Termini: fins al 28 de febrer

Més intensitat en el control de qualitat
dels establiments de venda d’aliments
Durant el 2017, l’Ajuntament ha programat al
voltant de 90 noves inspeccions als establiments
que ofereixen aliments, a més del seguiment de les
ja iniciades el 2016.

diverses especialitats, que té per objecte atendre
tant els fronts normatius com les problemàtiques
que puguin sorgir, sempre, amb una orientació
equilibrada entre l’exigència i el suport.

La inspecció i control d’aquest tipus d’establiment
és una de les competències que els ajuntaments han
hagut d’assumir els darrers anys. A Sant Celoni s’ha
elaborat un cens que ha permès catalogar el nivell
de risc i durant el 2016 ja s’ha dut a terme un bon
nombre d’inspeccions amb l’objectiu de garantir
la qualitat en aspectes tant importants com ara la
higiene i la seguretat alimentària, però també el
compliment de normatives de tot tipus i l’evitació
de molèsties, en casos com per exemple, generades
per terrasses de bars.

El 2016 es van fer 64 inspeccions a:
- 48 establiments de restauració i menjars preparats
- 3 carnisseries
- 2 establiments de fruita i verdura
- 1 pastisseria
- 4 queviures i supermercats
- 6 piscines d’ús públic

Per assolir-lo l’Ajuntament de Sant Celoni ha
promogut la creació de la Comissió d’activitats,
constituïda per personal tècnic municipal de

Aquests resultats han comportat el tancament
provisional aplicat com a mesura cautelar a 5
establiments (3 de restauració i 2 de queviures/
supermercat) i han permès ajudar molts
establiments a introduir millores per garantir la
qualitat alimentària a la ciutadania.

El resultat de les 64 inspeccions ha estat:
- 7 deficiències molt greus
- 18 deficiències greus
- 23 deficiències lleus
- 13 deficiències molt lleus
- 3 sense deficiències
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Un poble viu i amb oportunitats
Compromesos amb la creació d’ocupació
L’atur baixa en 151 persones el 2016
Les dades de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental confirmem la davallada de l’atur registrat oficialment, a Sant Celoni. Concretament entre
el gener de 2016 i el gener de 2017, el nombre de persones en situació d’atur a passat de 1242 a 1091, és
a dir 151 menys. La taxa d’atur ha passat en un any
del 15,38% al 13,71%. Tot plegat, convida a un cert
optimisme, malgrat és evident que es tracta de dades
encara manifestament negatives. En el conjunt del
Vallès Oriental la taxa d’atur se situa ara en el 13,52%
i, per tant, Sant Celoni s’adequa al ritme del conjunt
de la comarca.

Servei Municipal d’Ocupació,
un recurs al teu servei

L’Ajuntament ha
contractat 31 persones
en plans d’ocupació
el 2016

També durant el 2016, 227 persones usuàries han
trobat feina, de les quals 142 s’han incorporat al
món laboral a través de les ofertes de feina gestionades directament des del servei. La resta ho ha
fet mitjançant el Club de feina i/o la borsa de treball
específica del sector químic-farmacèutic. Alhora es
manté a l’alça el nombre d’empreses que confien al
Servei els seus processos de selecció. Concretament,
el 2016 s’han incorporat 37 noves empreses, que
s’han sumat a les més de 526 ja registrades. Un any
més el Club de feina s’ha consolidat com l’espai preferit per portar a terme processos de recerca de feina:
hi han assistit 469 persones, que ha portat a terme
2.934 actuacions de recerca de feina.

Fins a 31 llocs de treball eventuals, s’han generat a l’Ajuntament de Sant Celoni durant el 2016,
amb l’objecte de proporcionar experiència i impuls laboral a persones en situació d’atur. Els recursos per fer-ho possible provenen del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Diputació
de Barcelona, complementats amb el propi pressupost municipal.
Amb aquests programes, les persones contractades, que es trobaven en situació d’atur de llarga
durada, han disposat de noves possibilitats de capacitació i formació professional. Els contractes
oscil·len entre els 5 i 6 mesos i abasten modalitats
de serveis tan diverses com la jardineria, l’enginyeria, la informàtica, la comunicació, el treball
social i comunitari, etc. S’assoleix alhora reforçar
serveis públics i proporcionar nou impuls a la
vida laboral.

En aquest context, el Servei Municipal d’Ocupació
de l’Ajuntament de Sant Celoni, es continua mantenint com un servei de referència per a totes aquelles
persones de del territori, que es troben en un procés
de recerca de feina i/o que tot i tenir feina, volen millorar-la. Durant el 2016, 322 persones s’han donat
d’alta com a noves usuàries i actualment n’hi ha 501
inscrites en situació activa de recerca de feina.

Es preveu, durant el 2017, seguir promovent
nous contractes amb les mateixes finalitats. De
moment, ja se n’ha materialitzat 5, que s’han
iniciat recentment.

Si busques feina adreça’t a Sax Sala-Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
Carrer de Montserrat, 28, telèfon: 93 867 41 75 (de 9 a 14 h i de 15 a 20 h), a/e: saxsala@santceloni.cat.

Pelegrins de la Via Augusta segellen la seva
credencial al seu pas per Sant Celoni
Sant Celoni ja disposa d’un segell pels pelegrins que fan la Via Augusta. El van estrenar el un
grup de 75 pelegrins que diumenge 15 de gener van arribar a Sant Celoni després de recórrer
19 kilòmetres corresponents a una part de la sisena etapa de la Via Augusta que es va iniciar
a Hostalric. Després de passar per la Batllòria, el grup acabar el seu recorregut a Sant Celoni on
van poder segellar les credencials. La Via Augusta continua el seu recorregut pel Vallès Oriental en una etapa més, que va de Vilalba Sasserra a Lliçà de Vall i que enllaça amb les etapes que
recorren el Vallès Occidental.

Rutes per Sant Celoni
2

DE SANT MARTÍ A SANTA MARIA DE MONTNEGRE

Itinerari de dificultat baixa ideal per fer amb nens que ens permetrà conèixer
indrets tan característics com l’anomenada Rambla d’alzines
Distància: 4,1 km
Temps: 1 h 20 min

Església de
Sant Martí de
Montnegre
Jardí de la
Rectoria

Inici - Final: Sant Martí de Montnegre
Santa Maria de Montnegre
Punts d’interès: - Sant Martí de Montnegre
- Font del Degotall
- Santa Maria de Montnegre

+ INFO: www.santceloni.cat/rutes
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Un poble bonic i agradable
La tramitació de llicències per
rehabilitar o canviar d’ús masies
i cases rurals ara més fàcil

Millores a les àrees
de jocs infantils

El Pla Especial de Masies i Cases Rurals de Sant Celoni incorpora un total de 85 elements a preservar
i/o recuperar pels seus valors arquitectònics, històrics, mediambientals, paisatgístics i socials. D’aquests
85 elements, 74 corresponen a masies o cases rurals i els 11 restants a edificacions en ruïnes de les quals
es permet la seva reconstrucció.

Durant el mes de gener s’han estat realitzant diferents actuacions de manteniment en diferents àrees
de jocs infantils. S’han repintat els elements a l’àrea
de plaça Comte del Montseny i del parc de la Rectoria Vella. També s’ha instal·lat paviment de cautxú reciclat a l’àrea de jocs del carrer Joan Minuart
millorant la seguretat de la instal·lació.

El Pla de Masies és una eina urbanística que simplifica la tramitació de llicències de rehabilitació,
reconstrucció o canvi d’ús i disposa d’una fitxa on es descriu la seva planta i forma, es justifica la seva
recuperació i/o preservació i s’especifiquen les condicions d’ordenació i actuacions admeses. A cada
fitxa també hi ha descripcions gràfiques i fotografies recents.

AJUNTAMENT DE SANT CELONI

El Ple municipal de 26 de gener va verificar el Text Refós del Pla Especial de les Masies i Cases Rurals
de Sant Celoni que incorpora les prescripcions fetes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. Es pot consultar a l’àrea de Territori.

Parc de la Rectoria Vella

Carrer Joan Minuart

El Pla incorpora 85 masies o cases rurals

Millores de la mobilitat i accessibilitat
Carrer Campins, accés
al Col·legi la Salle
Per millorar la seguretat dels alumnes i les seves
famílies a les entrades i sortides del Col·legi la Salle, s’ha senyalitzat el carrer Campins com a zona
escolar i la indicació del límit de velocitat a 30 km/
hora, s’han instal·lat nous senyals verticals i franges
al terra que obliguen a disminuir la velocitat.

Carrer del Doctor Fleming
En resposta a una petició veïnal, l’Ajuntament ha procedit a millorar la seguretat i l’accessibilitat al carrer
Doctor Fleming. En aquest sentit, s’han creat el que s’anomena “orelles” amb pintura i pilones, s’han creat i
pintat nous passos de vianants i s’han senyalitzat verticalment, s’ha avançat la línia de detenció dels vehicles
perquè tinguin millor visibilitat, s’han pintat línies d’estacionament de vehicles a tot el carrer i se n’ha creat
un de motos tocant a la carretera Vella.

ABANS
TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES
MASIES I CASES RURALS DE SANT CELONI

SANT CELONI

ARA

NOVEMBRE 2016
ABANS

ARA
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Un poble bonic i agradable
Coneguem els serveis municipals
Atenció a domicili per a persones
amb dificultats d’autonomia
Dóna servei a unes 150 persones
L’Ajuntament de Sant Celoni compta amb una
àmplia cartera de serveis de suport a les persones. El Servei d’ajuda a domicili (SAD), n’és un
dels més rellevants i està orientat a millorar la
qualitat de vida de les persones i famílies amb
dificultats de desenvolupament, d’integració
social o manca d’autonomia personal perquè
puguin romandre en el seu entorn social i familiar. El SAD ofereix atencions personals, ajuda
a la llar i suport social bàsicament a la llar de la
persona.
De forma general el SAD, té com a missió:
1. Allargar el temps d’estada al propi domicili i
al propi entorn
2. Potenciar la qualitat de vida de la persona,
l’entorn relacional i la família
3. Oferir suport en situacions complexes
4. Fer detecció precoç de situacions de risc
5. Mantenir i promoure l’autonomia
El servei pot ser de les següents
modalitats:
* Suport a la persona a càrrec de treballadores
familiars que les ajuden en les activitats de la
vida diària, en el domicili o entorn habitual.

* Suport a la llar, que el porten a terme auxiliars de la llar, que realitzen tasques de neteja
i manteniment al domicili.
La prestació es proporciona per
atendre diferents situacions:
* SAD dependència quan la persona té reconegut el servei per part del Departament de
Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
Persones amb Dependència.
* SAD social quan sense que hi hagi un reconeixement de dependència es detecta la
necessitat de suport per dificultats d’ordre
econòmic o social.
La intensitat del servei (hores del servei mensuals) s’adequa a les necessitats que requereixi
la persona o nucli de convivència atès, la disponibilitat del servei (recursos humans i econòmics) i el diagnòstic social i valoració de la professional social de referència.
Durant l’any 2016, l’Ajuntament ha proporcionat aquest servei a 142 persones (100 SAD social i 42 de SAD dependència).

Assistència telefònica
per a persones amb
dificultats d’autonomia
(Teleassistència)
Dóna servei a 240 persones
Un altre servei de suport a domicili que també
s’ofereix és la Teleassistència. Es tracta d’ una
prestació que s’orienta a població en general
en situació de risc social i/o dependència. Ofereix a les persones usuàries una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta
immediata a situacions d’emergència o d’inseguretat, soledat o aïllament. El Servei Local de
Teleassistència funciona mitjançant un terminal
instal·lat al domicili de la persona i una unitat
de control remot en format de penjoll o polsera
que permet estar connectat de forma permanent amb el centre d’atenció. Es complementa
amb serveis com les Unitats Mòbils, els dispositius de seguretat o el reforç en el seguiment de
les persones més fràgils.
S’adreça a:
1. Persones de 75 anys o més que visquin soles
o amb una persona discapacitada.
2. Persones menors de 75 anys, si acrediten
patir un problema de salut que pot derivar
en dificultats que requereixin una intervenció sanitària immediata.
Durant l’any 2016, l’Ajuntament ha ofert
aquest servei a 240 persones.

Per accedir a algun d’aquest serveis cal dirigir-se a:
Comunitat, plaça de Josep Alfaras, 6 Telèfon 93 864 12 12 / comunitat@santceloni.cat

El nombre de persones ateses per Serveis Socials
s’estabilitza per primera vegada en 5 anys
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Per primera vegada després de 5 anys, el nombre de persones ateses pels Serveis
Socials municipals s’ha estabilitzat. El 2015 ja es va copsar una reducció dels
augments que es varen donar el 2013 i 2014. Aquesta dada però contrasta amb
la complexitat creixent de moltes situacions personals que requereixen de major
intensitat de recursos (ajuts, suport psicològic, cerca de feina intensiva, etc) per
avançar en la millora, no només de la situació econòmica, sinó també emocional o la conflictivitat en els nuclis familiars i/o veïnals.

La tasca dels Serveis Socials municipals se centra de manera prioritària en la recuperació de l’autonomia econòmica i social de les famílies, mitjançant l’acompanyament. Paral·lelament i gràcies al coneixement acurat de les situacions, es
facilita també suport econòmic amb ajudes orientades especialment a subministraments bàsics (aigua, electricitat, gas...), però també a altres recursos essencials com ara l’alimentació, l’habitatge o la formació per a l’ocupació.

Evolució del nombre de persones ateses pels
serveis socials municipals

Ajuts socials atorgats per l’Ajuntament
(aigua, electricitat, gas, alimentació, habitatge...)

Any

Persones ateses

evolució %

Any

Ajuts (€)

2016

1744

-2,95%

2016

145.000,00 (*)

2015

1797

9,98%

2015

144.046,71

2014

1634

64,06%

2014

104.589,90

2013

996

71,72%

2013

74.996,66

2012

580

-

2012

55.446,30

(*) Quantitat estimada. Una
part important dels ajuts
s’ha tramitat en el marc del
conveni administració-companyies subministradores
d’aigua, gas i electricitat.

La Batllòria
Es presenta el projecte
per cobrir les pistes
poliesportives de
l’escola Montnegre
D’acord amb la Comunitat Educativa i el Consell de
Poble, les pistes poliesportives de l’escola Montnegre
de la Batllòria es cobriran de forma parcial per
ampliar les possibilitats d’usos de la pista que podrà
acollir tot tipus d’actes culturals i festius.
L’obra té un cost de 300.000 €

El consultori de la Batllòria amplia l’horari
d’atenció a una tarda a la setmana
L’Equip d’Atenció Primària Sant Celoni han reorganitzat els horaris per
poder obrir també una tarda a la setmana al Consultori de la Batllòria.
Aquest és el nou horari:
Dilluns, dimecres i divendres, de 12 a 14 h
Dimarts de 17.30 a 20 h
Dijous de 9 a 11 h

Nadal i Reis actius a la Batllòria

Fora de l’horari escolar, les Pistes Poliesportives
s’obren per a ús de la ciutadania

Millora i manteniment
de la llera al pont
de la Batllòria i a les
Llobateres
Durant el mes de desembre l’Agència Catalana de
l’Aigua va finalitzar unes actuacions de millora i
manteniment de la llera del riu Tordera al nostre
municipi. A la vora del pont de la Batllòria van fer
una neteja consistent en retirada d’arbres morts i
eliminació de taques de canyar. A les Llobateres, en
canvi, s’ha rebaixat un tram de la mota que separa
el riu de l’estany per tal que, en cas d’una avinguda
extraordinària, l’aigua hi penetri i hi quedi retinguda durant unes hores. També s’ha restaurat la llera
del riu en el lloc on hi havia un gual, que s’ha tancat
al pas de vehicles. Les actuacions s’han acabat amb
la plantació de diferents espècies d’arbres i arbustos
de ribera.

Plantació d’arbres de ribera amb exemplars d’oms
resistents a la grafiosi, una greu malaltia causada per
un fong que va ocasionar la mort d’una gran part
dels oms a Europa i Amèrica del Nord

Timbalada amb els timbalers de Can Ramis

Els timbalers de Can Ramis van convidar a tothom a
sortir de casa per començar una tarda plena d’activitats de la festa major d’hivern de la Batllòria

Concert de Nadal amb Cromàtica,
cor de Dones, i la Big Band del CME
Una vegada més l’Escola de Música va oferir un concert
que va agradar a petits i grans aprofitant la bona sonoritat de l’Església de la Mare de Déu de l’Esperança

Concert amb l’orquestra Girasol

El Tió, canta la cançó del Tió i pica ben fort!

L’orquestra Girasol feia anys que no tocava els seus
clàssics a la Batllòria i tot i el fred que feia va escalfar els
motors de tots els assistents fent-los ballar

Aquest tió tan gros animat per l’Ampa Montnegre va
cagar caramels per a tots els infants del poble

Escudellada popular

Cavalcada de Reis

Ningú es va voler perdre l’escudellada de la Penya:
boníssima!

Els Reis Mags van tornar a visitar els nens i nenes de la
Batllòria, però amb noves carrosses inspirades amb els
llocs més emblemàtics del poble

Millorem els espais comuns

Cementiri municipal

Durant el mes de desembre s’ha netejat el perímetre
del cementiri de la Batllòria amb l’eliminació de brancada, arbustives i l’arrencada d’enfiladisses, deixant un
pas obert a tot el perímetre.

Urbanització Royal Park

Durant el mes de desembre s’ha fet una desbrossada
dels carrers i perímetres de la urbanització. Posteriorment, la màquina escombradora va fer una repassada
de tots els carrers.

Àrea de jocs infantils al carrer Tordera

En el marc dels treballs de millora i manteniment de
les àrees de joc del municipi, s’ha reposat la xarxa de
trepa de l’estructura que hi ha a l’àrea de jocs del carrer
Tordera

13

Un ajuntament de servei
Taxes, impostos, bonificacions i
calendari fiscal pel 2017
Les ordenances incorporen aportacions de tots els grups municipals i fan possible
augmentar la inversió en ajudes socials bàsiques, educació i ocupació
Les ordenances fiscals pel 2017 es van aprovar pel municipal del 21 de novembre amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU i ERC) i
l’abstenció de la resta de grups municipals (PSC, CUP i ICV). Les ordenances, que incorporen propostes de tots els grups municipals, estan
orientades a facilitar els nivell d’ingressos suficient per fer front a un pressupost amb important inversió en polítiques socials de suport a les
necessitats bàsiques, a l’ocupació i l’educació. Pel que fa als impostos, els principals canvis són l’augment del 2% de l’IBI general, l’augment
del 5% de l’IBI al 10 % de finques amb major valor cadastral i un augment del 5,69% de la plusvàlua amb l’objectiu de gravar l’especulació.
Pel que fa a les taxes, la majoria es mantenen igual, tret d’algunes com la retirada de vehicles de la via pública o el servei municipal de
control d’animals de companyia per estada diària de l’animal a la residència, de cara a apropar-les al seu cost real i que no recaigui en tots els
ciutadans. S’incorpora una nova taxa lligada al permís d’abocament d’aigües residuals al sistema de sanejament municipal de cara a protegir
el medi ambient.

Calendari d’impostos i taxes 2017
Dates de pagament
01/03/2017 a 03/05/2017

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

02/05/2017 a 04/07/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES - NO DOMICILIATS

04/07/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS

01/09/2017 a 02/11/2017

IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL

02/11/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS

Consulteu les bonificacions aplicables
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Període de sol·licitud: en el moment de demanar una llicència d’obres
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig)

Col·lectiu / Activitat
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Tipus de bonificació

Procediment de sol·licitud

Obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic
o elèctric de l’energia per autoconsum i no estiguin
imposades pel Codi Tècnic d’Edificació

Bonificació del 95 %

-Especificar en instància de
sol·licitud de llicència
- Documentació tècnica acreditativa

Instal·lacions i obres de remodelació que afavoreixen les
condicions d’habitabilitat i accés de les persones amb
disminució física o psíquica i de les obres d’instal·lació
d’ascensors a habitatges ja construïts

Bonificació del 90 %

-Especificar en instància de
sol·licitud de llicència
- Documentació tècnica acreditativa

Un ajuntament de servei
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Període de sol·licitud:
Fins el 31 de desembre de l’any anterior per al qual se sol·licita la bonificació
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme
de Gestió Tributària (Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Famílies nombroses:
Condicions per gaudir de la subvenció:
a) La base imposable de l’impost sobre la renda
de les persones físiques corresponents als
membres de la unitat familiar no pot excedir
dels 35.000 euros.
Aquesta quantitat s’ha d’incrementar en 13.500
euros per cada fill que excedeix del nombre de
fills que la legislació vigent exigeix com a mínim
perquè una família tingui la consideració de
nombrosa.
b) La unitat familiar només pot disposar de
l’abitatge habitual en propietat, quedant sense
aplicació la mateixa quan es disposi d’altres
béns immobles llevat que es tracti d’una única
plaça de pàrquing.

- Fins a tres fills, el 20 % de la quota
amb una bonificació mínima de 106
euros
- Amb quatre fills, el 30 % de la quota,
amb una bonificació mínima de 145
euros
- Amb cinc fills o més, el 40 % de la
quota, amb una bonificació mínima
de 177 euros

Procediment de sol·licitud
Per a propietaris, la bonificació s’aplicarà directe
(sense sol·licitud).
En cas de detectar alguna anomalia:
- Instància
- Còpia del carnet de família nombrosa
- Certificat de convivència
- Declaració de renda de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys o autorització
per a demanar-ho l’Ajuntament o l’Organisme de
Gestió Tributària com a ens delegat, directament
a l’Agència Tributària.
Per a llogaters:
- Instància
- Còpia del carnet de família nombrosa
- Número de compte corrent on efectuar l’ingrés
- Certificat de convivència
- Declaració de renda de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys o autorització
per a demanar-ho l’Ajuntament directament a
l’Agència Tributària.
- Còpia del contracte de lloguer i del rebut del
mes de gener on s’acrediti la repercusió de l’IBI
- Instància

Béns immobles destinats a habitatges on s’hagin
instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar per autoconsum i no
estiguin imposades pel Codi Tècnic d’Edificació

Bonificació durant tres exercicis: del
30 %, 20 % i 10 %, respectivament,
sobre la quota íntegra de l’impost dels
béns immobles

Famílies monoparentals i famílies amb
dificultats econòmiques

L’Ajuntament està treballant en una proposta d’ajut. Se n’informarà properament

- Adjuntar documentació acreditativa que les
instal·lacions per a producció de calor inclouen
col·lectors homologats per la Generalitat, d’acord
amb allò establert a l’article 8.4 de l’ordenança
reguladora de l’IBI

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA (PLUS VÀLUA)
Període de sol·licitud: 1- Actes interventius: 30 dies hàbils 2- Actes per causa de mort: 6 mesos
Lloc: Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària (Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat
Transmissió de vivenda habitual per herències, pels
ascendents i descendents de primer grau i els cónjugues de
difunts

Tipus de bonificació

Procediment de sol·licitud

Bonificació del 30 %

Règim d’autoliquidació amb
obligatorietat, en tots els casos, de
declarar les dades i determinar el deute
tributari
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Un ajuntament de servei
TAXA D’ESCOMBRARIES
Període de sol·licitud: Fins el 4 de juliol de 2017
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme
de Gestió Tributària (Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació
Bonificació del 90 %, amb els
següents criteris de renta:

Unitats familiars empadronades a Sant Celoni
segons requisits que tot seguit s’estableixen
i el conjunt de membres de la unitat no sigui
propietària de més d’un habitatge. L’habitatge
ha d’estar ocupat per l’interessat, ja sigui sol,
amb uncònjugue, amb fills menors de 18 anys,
o incapacitats, amb exclusió de qualsevol altre
persona

Persones empadronades a Sant Celoni

Unitat familiar d’un membre:
ingressos que no sobrepassin els
9.906,40 euros/anuals
Unitat familiar de dos membres:
ingressos que no sobrepassin els
14.859,60 euros/anuals
Unitat familiar de més de dos
membres:
ingressos que no sobrepassin els
17.831,52 euros anuals
Bonificacions entre el 4 i el 20 %,
segons el número d’aportacions
a la deixalleria de residus no
ordinaris com ara voluminosos,
residus perillosos, restes d’esporga,
oli vegetal, roba, vidre pla, cable,
fluorescents, ampolles de cava,
material electrònic, electrodomèstics
i altres.
La bonificació no s’aplicarà en el cas
de les aportacions de residus que
ja se seleccionen amb la recollida
porta a porta de cartró o mitjançant
disposició de contenidors ubicats a
la via pública: vidre, paper-cartró,
lleugers, brossa orgànica i brossa
inorgànica.

Establiments d’alimentació i restauració

Bonificació del 20% de la taxa

Procediment de sol·licitud
-Instància
- Volant d’empadronament
- Document acreditatiu dels
ingressos mensuals dels residents
al domicili
- Certificat de convivència
- Declaració de renda de l’exercici anterior al de
sol·licitud de la bonificació i en cas que la persona no
estigui obligada a declarar, es presentarà un certificat
negatiu d’Hisenda o autorització per a la seva consulta
a la base de dades de l’Agència Tributària. Quan no
es disposi de declaració de renda se sol·licitarà altra
documentació acreditativa i en el cas de pensionistes,
el justificant acreditatiu de la pensió o jubilació

-Instància
- Targeta magnètica que es lliura a l’OAC que recollirà
les aportacions que es facin durant el 2016 a la
deixalleria

Signatura d’un compromís d’adhesió. Interessats
contactar amb l’Àrea de Territori de l’Ajuntament

TAXA CONSERVACIÓ DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Període de sol·licitud: Fins el 2 de novembre de 2017
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme
de Gestió Tributària (Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

Col·lectiu / Activitat

Tipus de bonificació

Jubilats o pensionistes, empadronats a Sant Celoni, amb el requisit
que la unitat familiar obtingui uns ingressos que no sobrepassin el
barem que tot seguit s’estableix:
- Unitat familiar d’un membre: ingressos que no sobrepassin els
9.906,40 euros/anuals
- Unitat familiar de dos membres: ingressos que no sobrepassin els
14.859,60 euros/anuals
- Unitat familiar de més de dos membres: ingressos que no
sobrepassin els 17.831,52 euros/anuals

Procediment de sol·licitud

-Instància
100 % de la taxa de
conservació de nínxols

- Volant d’empadronament
-Document acreditatiu dels
ingressos mensuals dels residents
al domicili

Podeu consultar tota la informació sobre les taxes,impostos i bonificacions a www.santceloni.cat
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Esports
Retribucions i despeses dels càrrecs electes 2016
Amb l’objectiu de dotar de més transparència les finances del
consistori, anualment es publiquen les despeses dels regidors i
regidores pel que fa a les dietes, telèfons mòbils, locomoció, tasques
de representació i retribucions (quantitats en brut). Aquestes dades es
poden consultar permanentment al web www.santceloni.cat

Retribucions els membres del govern
Regidor/a

Francesc Deulofeu

Àmbit d’actuació
Alcaldia, Entorn,
Secretaria, Atenció
ciutadana i TIC

Dedicació

Retribució
anual (brut)

Despeses dels càrrecs electes
Regidor/a

Telefonia

Francesc Deulofeu

388,35 €

607,32 €

Magalí Miracle

228,08 €

46,25 €

Laura Costa

388,35 €

13,10 €

Raül Garcia

181,53 €

19,00 €

Helena Lagarda

239,19 €

0€

Òscar Molés

223,48 €

0€

94,48 €

0€

174,28 €

0€

Josep M. Garcia
Àlex Vivancos
Montserrat Márquez

90 %

43.199,94 €

Gener-Novembre

Clemen Gutiérrez
Desembre

Magalí Miracle

Comunitat

33,3 %

11.949,99 €

Laura Costa

Comunicació i
Promoció Econòmica

33,3 %

12.000,00 €

Raül Garcia

Cultura i Educació

33,3 %

12.000,00 €

La Batllòria

33,3 %

12.000,00 €

Esports i Espai Públic

33,3 %

12.000,00 €

Helena Lagarda
Òscar Molés
Josep M. Garcia
Àlex Vivancos

Recursos humans i
Economia

33,3 %

Seguretat ciutadana

33,3 %

12.000,00 €
12.000,00 €

Desplaçaments i
dietes

Assistència a plens i
juntes de govern

1.665,80 €
164,75 €

Eduard Vallhonesta

2.727,50 €

Míriam Teruel

2.855,63 €

Joan Castaño
Gener-Març

Josep Capote
Abril-Desembre

485,09 €
1.739,02 €

Mariona Pascual

2.086,82 €

Jaume Turón

2.956,32 €

Enric Saurí

2.333,94 €

Purificación Martín

2.233,26 €

Carmen Montes

4.374,97 €

Esports
Sant Celoni ha acollit la
Fase classificatòria del
campionat del Món de
Ping Pong
Sant Celoni va acollir la fase classificatòria de l’Estat
espanyol per anar a la final del Campionat del Món
de Ping Pong. La competició es va disputar el 24 de
desembre gràcies a la predisposició dels components
del Club Tennis Sant Celoni. El guanyador, Marc Duran es va classificar per la ronda final a Londres.

S’ha millorat la gespa
del Camp Municipal
d’Esports
Aquestes darreres setmanes s’ha practicat una nova
aplicació tecnològica sobre la gespa artificial del
Camp de Futbol que ha permès que l’herba aporti
millors prestacions. L’actuació ha consistit en retirar una part del cautxú del paviment sintètic per
generar un efecte recuperador de les prestacions de
l’herba. A l’espera de la renovació total de l’herba,
prevista per la temporada 2018-19, aquesta actuació ha permès millorar-ne l’estat.

Felicitats esportistes!
Oriol Madí campió
de Catalunya
L’atleta del Club Atletisme Sant Celoni, Oriol Madí
s’ha proclamat campió de Catalunya en 60 metres
amb una marca de 6’’93 i en 200 metres amb una
marca de 21’’43 que a banda de ser rècord local, és
la 4a millor marca a nivell estatal. El Campionat es
va disputar el primer cap de setmana de febrer.

Rècords locals al
Campionat de Catalunya
cadet d’atletisme
En la seva primera participació, el club Atletisme
Sant Celoni ha aconseguit una excel·lent 11a posició al Campionat de Catalunya cadet en pista coberta, tant en categoria masculina com femenina.
Destaquen les marques assolides en salt d’alçada
i les dels dos equips de relleus de 4x200. En salt
d’alçada, Marcel Gual ha saltat 1,66 m. Per la seva
banda, l’equip masculí de 4x200, format per Àngel
Crespo, Lluc Alcayde, Marcel Gual i Claudi Gómez,
han marcat un registre de 1’45”03, nou rècord local de la categoria. L’equip femení de 4x200, format
per Marina Ferrer, Clàudia Molleví, Clàudia Jordan
i Èlia Morist, han marcat un registre de 1’53”95,
també nou rècord local de la categoria.

Bons resultats
dels arquers locals
al 1r Trofeu Indoor ARC
Sant Celoni
El Pavelló Sot de les Granotes va acollir diumenge 15 de gener el primer Trofeu Indoor ARC
Sant Celoni amb uns bons resultats per part dels
arquers celonins.
Jordi Manero - 2n categoria BBR
Jordi Cunill - 1r categoria BBR veterà
José Siles - 1r categoria BHR
Maribel Fernandez - 1ra categoria BHR
Anna Ma Peña - 2na categoria BHR
Miquel Julià - 2n categoria BU
Oscar Caño - 3r categoria FU
Jordi Madí - 1r categoria FU veterà
Cristina Lamas - 1ra categoria LB junior
Mari Garrido - 1ra categoria HB
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Espai Obert
Gràcies Sant Celoni!
Novament el col·lectiu Els 08470, vol mostrar el seu
agraïment a tota la gent de Sant Celoni, que un cop
més ha fet possible una gran recaptació 24.422 €
per La Marató.
Gràcies a les col·laboracions i aportacions de:
l’Ajuntament, comerços, escoles, grups diversos,
industries, particulars, entitats esportives, culturals,
etc. etc., que amb les seves activitats i aportacions,
ens han ajudat d’aconseguir un cop més una gran
fita pel nostre poble, la gent de Sant Celoni un cop
més s’ha superat.
Us adjuntem el detall de les diferents recaptacions:

Marató 2016 - CONCEPTE

IMPORT

Loteria

2.333,00 €

Marxa per la vall d’olzinelles

1.950,85 €

Torneig de futbol 7

479,22 €

Improvitzacions teatrals

482,21 €

Quina

1.897,17 €

Park motor vallgorguina

1.360,50 €

Carn de poltre - sorteig

130,00 €

Volei femeni - sorteig paneres

300,00 €

Tòmbola

548,00 €

Aina – Ivet – Arnau (raïm)
Grup teatral Esplai St. Celoni
Slot a fondo

80,00 €
5.500,00 €
88,80 €

Enlairada de globus mgs assegurances

141,51 €

Infables Jungle Park i reciclar
saltant

202,88 €

Tennis Montnegre

246,32 €

Galls “patacot i fandango”

1.133,32 €

Has estat molts anys ajudant
a la nostra entitat, primer com
a voluntària i després com a
membre de la Junta Local de tresorera. Vares
promocionar durant molts anys la qüestació
anual a l’entrada de l’Autopista fent una bona
i desinteressada tasca i t’estem molt agraïdes,
tan la Junta Local com la Provincial.
Ens has deixat però el teu record estarà sempre amb nosaltres.
Sempre et recordarem!
Junta Local de Catalunya
Contra el Càncer

156,08 €

Colla Montnegres - panera

347,10 €

Colla Montnegres - conill porqui

312,60 €

Colla Montnegres - manualitats

162,50 €

Esteve, has estat un exemple i un referent a
seguir per nosaltres, seguiràs al nostre cor i
et recordarem per sempre.
Reposa en pau.

Colla Montnegres - pernil i cava

167,60 €

Centre Excursionista de Sant Celoni

Xocolata desfeta

190,67 €

Marató de reiki

264,95 €

JNC

230,00 €

Omnium cultural - “tio”

205,00 €

282,50 €

Bàsquet

180,00 €

Donatius

3.210,67 €

TOTAL

24.422,00 €

Tots els actes han comptat amb el patrocini de
l’Ajuntament de Sant Celoni.
Un cop més s’ha demostrat que Sant Celoni és un
poble SOLIDARI.

Moltes gràcies i fins a la pròxima edició!

No us perdeu els propers actes de celebració:

Sempre recordarem la teva companyia, el teu
suport, el teu saber fer, el teu tarannà obert,
cordial i aglutinador, els projectes viscuts
conjuntament, i com no, les teves paraules
en públic, -vaja els teus discursets- tant ben
rebuts per tothom i que alguna vegada
l’Helena et feia escurçar una mica, però que
tots escoltàvem amb molta atenció i que
moltes vegades et reclamàvem.

Fuets i vi

L’Avet Roig

El Col·legi Cor de Maria celebra 75 anys a Sant
Celoni i per repassar aquesta trajectòria ha
inaugurat una exposició a la Rectoria Vella que
es podrà veure fins el 26 de març. S’han programat dues visites comentades el diumenge 19 de
febrer i el 12 de març a les 6 de la tarda.

Malauradament aquest 16 de gener l’accident de Granollers et va prendre la vida i tots
no ho volíem creure. Has estat estimat company i president de la nostra Entitat durant
molts anys, una part important de la teva i de
la nostra vida, i amb el teu guiatge aquesta
colla d’amics que fem el Cesc ha crescut molt,
passant de ser un petit a un gran centre
excursionista.

539,90 €

1.298,65 €

El Col·legi Cor de Maria
de Sant Celoni celebra
75 anys

Esteve, et tindrem
sempre amb nosaltres

Biblioteca l’Escorxador

La Salle
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Adéu Antònia!

Tampoc oblidarem la teva participació i el teu
gran compromís tant amb el col·lectiu excursionista, com amb Sant Celoni i el País.

Consulteu els actes a:
www.cordemariasantceloni.cat

Grups municipals
Compromesos
amb tu
Finalment sembla ser que els pressupostos de la Generalitat per aquest any
podran tirar endavant malgrat els esforços dels partits de l’oposició de bloquejar-los. És una gran notícia també per
als celonins i celonines, perquè quedaran definitivament aprovades inversions importants en educació, sanitat i infraestructures
necessàries per al desenvolupament de la nostra vila. També per
a tot el país, ja que es podran dedicar més recursos en polítiques
socials i de desenvolupament del territori.
També suposa, se’ns dubte, un pas molt ferm en el procés polític que viu el nostre país. Tenim de nou una majoria parlamentària que ha posat les eines que faran possible el referèndum. Un

Les persones grans
actives
L’augment de les quotes del programa municipal de l’activitat física per la gent gran que va
realitzar l’actual equip de govern, va plantejar al grup municipal del
PSC la necessitat de presentar una Moció al Ple Municipal perquè
l’equip de govern reconsiderés aquest augment. La Moció va ser
aprovada malgrat l’abstenció de l’actual equip de govern.
El grup municipal del PSC es va reunir en diverses ocasions amb el
col·lectiu de gent gran, va recollir les seves inquietuds i va traslladar
aquestes a l’alcalde, però sense cap èxit, ja que aquest va continuar
amb la negativa de tornar als preus inicials. Aquest grup municipal

Compte enrere
per fer efectiva la
independència
D’ençà del 2012, quan les mobilitzacions massives en defensa de
la independència de Catalunya van capgirar l’agenda política del
nostre país, enviant a la paperera de la història el pactisme autonomista, la CUP de Sant Celoni va entendre i defensar que aquest
escenari era una conjuntura política històrica que no es podia desaprofitar.
Al cor de la Unió Europea -un dels pols del capitalisme global-, ara
dinamitada pel turbo neoliberalisme, l’ascens de l’extrema dreta

Encarem el tram
decisiu
L’acord assolit entre els dos grups parlamentaris per tirar endavant el nou Pressupost de la Generalitat ens carrega a tots
d’optimisme per encetar amb més força i
més il·lusió que mai un 2017 que s’espera emocionant i decisiu. Cal
recordar que aquest és el primer Govern de la història de Catalunya
que té el mandat clar i democràtic de fer possible que puguem
decidir sobre el nostre futur com a poble, i per tant, de conduir-nos
a les portes de la independència. Sense uns nous comptes, aquest
Govern hauria hagut d’afrontar l’embat més transcendent de
l’anomenat “Procés” sense l’estabilitat parlamentària necessària, la
qual cosa hagués deixat un escenari francament complicat.

Bon dia celonins i celonines
Des del nostre grup municipal volem fer servir aquest espai per fer un breu missatge de
reflexió, i és que des del 2007 s’ha instaurat
a la nostra societat un canvi de dinàmica
molt important impulsada tant per factors
socioeconòmics, demogràfics, institucionals i culturals... és la reducció del que
s’anomena l’Estat del Benestar, és a dir, la provisió de l’Estat de
drets socials, en educació, sanitat, serveis socials... i això, ho hem
vist en molts àmbits, sanitat, pensions i llei de dependència per
posar només tres exemples.
En relació amb l’anterior sembla que aquesta tendència cada cop
es més ample i que els drets en polítiques socials, estan sotmesos
als cicles econòmics i a les polítiques econòmiques que fa l’Estat,
però realment ens hem de resignar davant aquesta tendència? És

referèndum que ha de treure l’entrellat de què volem els catalans
i catalanes per al nostre país i aplicar-hi definitivament el que la
majoria decideixi. I això només té un nom: democràcia.
Precisament una democràcia, l’espanyola, que aquests dies demostra, en paraules del President Puigdemont, que ha emmalaltit.
L’exemple més evident és la imatge del President Mas, Joana Ortega i Irene Rigau essent jutjats per ser fidels al mandat democràtic
dels ciutadans de Catalunya i del seu Parlament. Tot això contrastat
amb un Estat que pot desobeir cínicament sentències dels tribunals, també del Constitucional, sense que hagi de rebre el més lleu
requeriment per part de ningú. Incompleix fins a 34 sentències,
algunes en àmbits tan sensibles com les beques o el 0,7% de l’IRPF.
En paraules del mateix President “La normalitat de la impunitat.
Perquè a Espanya es pot asseure a la banqueta dels acusats el president de la Generalitat per posar les urnes, però es recol·loca el
ministre responsable del Yak 42 al Consell d’Estat. Perquè es poden

considerava que l’increment de preus que s`havia fet era desproporcionat, ja que suposava un augment d’un 150% del preu que
es pagava anteriorment. L’equip de govern es plantejava única i
exclusivament la rendibilitat d’aquesta activitat per a la gent gran.
La gent gran es un col·lectiu actiu i amb ganes de fer activitats, implicats en diferents entitats ja sigui de caire cultural o social. Aquesta activitat els hi aporta millorar la salut, evitar el sedentarisme i
alhora poder dur a terme una vida social activa.
És necessari la implementació d’una nova política per a les persones grans. Ser pro actius i no reactius davant dels reptes que ens
planteja la nova realitat social. Els canvis demogràfics experimentat
en els darrers anys han provocat un increment molt significatiu del
pes social de les persones grans a la nostra societat i les polítiques
per a la gent gran han de ser polítiques que promoguin un nou

xenòfoba i el brexit, la independència s’erigeix en l’única garantia
per construir un Estat en què els drets fonamentals (treball, educació, habitatge, sanitat i atenció a la dependència) siguin, no només
garantits a tothom (sigui qui sigui i vingui d’on vingui), sinó que
constitueixin l’espina dorsal de la República catalana.
Les discrepàncies entre els partits polítics han contrastat amb la
manifestacions massives, unitàries i transversals dels últims cinc
Onze de Setembre. En som plenament conscients. Tanmateix, des
de la CUP de Sant Celoni sabem que els reptes polítics complexos, i
la independència ho és, exigeixen fer renúncies polítiques, assumir
contradiccions i abandonar els càlculs electoralistes. Una responsabilitat que incumbeix tots els partits. No només la CUP.
D’aquesta manera, i pel que fa al debat dels pressupostos, la CUP

Ara, per tant, ha passat allò que els contraris a la independència,
aquells que diuen estar disposats a fer qualsevol cosa per impedir-la, no comptaven mai que passaria: que les forces polítiques
independentistes del nostre país, antagòniques en molts punts dels
seus programes electorals, poguessin posar-se d’acord amb el Pressupost. Estaven convençuts que ells no haurien de fer res, perquè
nosaltres mateixos, amb les nostres divisions, aniríem posant tants
rocs al camí que ens veuríem obligats a fer mitja volta.
Ja fa alguns mesos que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
està encarant aquest tram determinant aportant al país un debat
enriquidor d’idees sota la campanya “La República que farem”. Es
tracta d’espais de reflexió i de divulgació política sobre diferents
àmbits sectorials (economia, cultura, educació, treball, política internacional, medi ambient, etc.) que han de contribuir a generar
debat sobre el model de país que ens tocarà construir si la ciutadania de Catalunya manifesta la seva voluntat de ser un estat en el
referèndum que es convocarà properament.

veritat que no existeixen certes característiques que van fer viables
els Estats de Benestar com el “pleno empleo” (per posar un exemple a nivell de finançament), però semblem oblidar que mentre a
Europa l’Estat de Benestar retrocedia des del 1973, a Espanya es va
implementar i augmentar fins i tot en certs períodes recessius. Això
ens porta a plantejar el dubte que si realment no és possible frenar
aquesta tendència.
En aquesta línea és veritat que hi ha aspectes com la demografia o
l’economia que són difícils per no dir impossibles de controlar per
part individual dels ciutadans, però el que sí que podem és participar del que actualment s’anomena governança i fa referència
entre d’altres coses al paper actiu de la societat civil (els individus)
conjuntament amb d’altres actors en el govern. En aquesta línea
ens hem de proposar participar de les dinàmiques de govern i avaluar les seves polítiques car l’Estat no deixa de ser dependent i escollit de nosaltres, és per això que ens hem de fer escoltar, si tenim

alterar resultats electorals amb informes falsos elaborats i pagats
amb fons reservats per destruir la reputació del president Mas o de
l’alcalde Trias, i ningú no en surt ni amb una trista multa. Perquè
es revela la conspiració del ministre de l’Interior i l’existència d’una
policia política i tot queda arxivat. Perquè s’informa de comptes
a l’estranger de responsables policials que acumulen patrimoni i
diners que caldrien trenta vides d’assalariat policial per poder-los
justificar, i cap fiscal ni cap unitat policial irromp a casa de ningú
havent avisat prèviament els mitjans de comunicació.”
Nosaltres seguirem compromesos amb la voluntat majoritària del poble de Catalunya. Assumint els riscos i les conseqüències, com ja s’ha demostrat, i fidels al mandat democràtic
de les urnes.
Grup Municipal del PDeCAT
www.ciu.cat/santceloni

discurs: el de les persones grans actives.
La Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya recull els
cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en
els documents dels drets humans per a persones d’edat. Aquests
principis que haurien de ser la base de les polítiques pro actives per
a la gent gran, són: Dignitat, independència, autorealització, assistència i participació. El principi de autorealització fa referència a la
necessitat que les persones grans puguin desenvolupar plenament
les oportunitats i les potencialitats a partir de l’ l’accés als recursos
educatius, culturals, espirituals, d’oci i temps lliure en la societat.
PSC de Sant Celoni i la Batllòria
gmpsc@santceloni.cat

de Sant Celoni va defensar el sí a aprovar-los, perquè, més enllà
que el contingut dels comptes proposats pel Govern de Junts pel Sí
no s’ajusten a les nostres demandes, per exemple, de més equitat
fiscal i reversió de retallades, operen com a palanca instrumental
per avançar cap al referèndum i consolidar l’escat mat democràtic
a l’Estat espanyol.
Més cert és encara que, més enllà dels partits polítics, la independència depèn de nosaltres. Dels milions de persones anònimes i
invisibles d’aquest país que han fet possible que ara tinguem la
independència a tocar. Per tant, mobilitzem-nos per garantir la celebració del referèndum, guanyar-lo i fer efectiu el resultat. Som-hi!
CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat

Des d’ERC Sant Celoni també ens hem sumat a aquesta campanya
nacional i per això ens trobareu els dissabtes 18 de febrer i 29
d’abril a la Plaça Comte del Montseny i el 25 de març a la Plaça de
l’Església. Els companys i les companyes d’ERC de Sant Celoni i la
Batllòria estarem encantats de compartir amb vosaltres una estona
i d’intercanviar opinions sobre la situació política del nostre país.
Encarem aquest tram decisiu amb tota la il·lusió, preparats i amb
moltes ganes de poder votar per la independència. Estem a punt
d’encetar les pàgines decisives d’aquest llibre que estem escrivint
entre tots.
Grup municipal d’ERC-AM
www.esquerra.cat/santceloni
facebook.com/erc.santceloni
@ERC_SantCeloni

en compte al premi Nobel Amartya Sen la llibertat i la justícia són
indissociables del desenvolupament de les capacitats de la persona
així com del desenvolupament democràtic, és a dir, l’existència de
drets socials i la provisió d’aquests són indispensables.
En resum, des d’ICV-EUiA Sant Celoni i la Batllòria volem reflexionar sobre la importància que tenen els drets socials i perquè
l’Estat del Benestar és indispensable en aquest àmbit, si bé volem
demostrar-vos que no és inviable recuperar el terreny perdut, però
el que sí que és indispensable per a recuperar-lo, és el paper que
hi juga cadascú.
Grup municipal ICV Sant Celoni i La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com
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Exposicions
Del 5 de febrer al 26 de març

Col·legi Cor de Maria
75 anys ensenyant i educant

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
Fotografies de Ricard Ametller
Horari:
Dimecres, dijous, dissabtes, diumenges i festius de
10 a 2 del migdia. Divendres i dissabtes de 4 a 8
del vespre

1
8
7
15
14
22
21
29
28

Qi Gong amb
el Banc del Temps
- A les 18 h
- A La Clau

BIBLIOTECA L’ESCORXADOR
Fins el 28 de febrer

Dijous, 23 de febrer

Pintures de Maria Teresa Mollà

L’art de posar límits
Tallers per a pares i mares d’infants
de 0 a 3 anys
- A les 17.30 h
- A l’escola bressol municipal El
Blauet
- Preu: gratuït

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

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

FEBRER

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

30 gener
5 febrer

L2

L7

6 - 12

L3

L1

13 - 19

L4

L2

20 - 26

L5

L3

27 febrer
5 març

L6

L4

6 - 12

L7

L5

13 - 19

L1

L6

20 - 26

L2

L7

27 març
2 abril

L3

L1

Xerrada: El dret a morir
dignament, amb Albert Rey
- A les 19 h
- Al bar de l’Ateneu

Divendres, 24 de febrer
Rues infantils de Carnestoltes
Carnaval i Gitanes 2017
- A les 16 h
- Pels carrers del poble
Taller de ball country
amb el Banc del Temps
- A les 17.15 h
- A La Clau

MARÇ

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 -

M. Pérez
J. Codina
J. Muñozo
R. Álvarez
J.C. Rossà
G. Alvarez
F. Garcia

250 ANYS DE GITANES
A SANT CELONI
Cercavila
- A les 19 h
- Del carrer Major de Dalt
a la plaça de la Vila

629 87 80 70
617 55 42 66
659 49 44 11
629 69 48 67
649 44 77 52
670 27 90 90
608 13 09 12

FARMÀCIES DEFarmàcies
GUÀRDIA de guàrdia
FEBRER
dv
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2
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4
6
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5
7
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3
2
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9
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4
3
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dj
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6

7

1
8

dl dm dc
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6
5
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7
6
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27

1
8
7
15
14
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28

Març
Juny
dj
dj

2
1
9
8
16
15
23
22
30
29

Concentració de comparses
de Carnestoltes
Carnaval i Gitanes 2017
- A les 18 h
- Al carrer Esteve Cardelús
(darrere Biblioteca)
Rua de Carnestoltes
Carnaval i Gitanes 2017
- A les 18.30 h
- Al carrer Esteve Cardelús (darrere
Biblioteca)
Sopar de Carnestoltes
Carnaval i Gitanes 2017
- A les 21 h
- Al Pavelló Municipal d’Esports
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ds

dg
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16
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ds
ds
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3
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5
4
12
11
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26
25

Presentació, ball d’homenatge i
inauguració de l’exposició 250 anys
de gitanes a Sant Celoni, un tastet
- A les 19.30 h
- A la sala Bernat Martorell
de Can Ramis
Cinema en VO: The Lunchbox,
de Ritesh Batra
- A les 20.30 h
- A les Sales Ocine - Centre
Comercial Altrium
2017- Preu:
4,50 €

Diumenge, 26 de febrer

Trobada amb calçotada.
Activitats del Banc del Temps
- A les 12 h
- Al Parc de la Rectoria Vella

250 ANYS DE GITANES
A SANT CELONI

Cercavila de Gitanes
- A les 10.30 h
- Al Casal de Gent Gran L’Esplai
Ball de Gitanes
- A les 12 h
- A la plaça de la Vila
- Organitza: Colla del Ferro
Ball a l’Esplai, amb Artur
- A les 17.30 h
- Al Casal de Gent Gran L’Esplai
- Preu: 4 € socis, 5 € no socis
- Organitza: Casal de la Gent Gran
Ball de disfresses infantil
Carnaval i Gitanes 2017
- A les 18 h
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: Entrada gratuïta

Dimarts, 28 de febrer
Taller d’Astrologia
Activitats del Banc del Temps
- A les 10 h
- A l’Hotel Suís
Emociona’t, amb Elisenda Moré
Hora del conte a la Batllòria
- A les 17.30 h
- A la Biblioteca de l’Escola
Montnegre (la Batllòria)
Qi Gong amb el Banc del Temps
- A les 18 h
- A La Clau
El cinquè en joc,
de Robertson Davies
Club de lectura l’Escorxador
- A les 19 h
- A la Biblioteca l’Escorxador

Dimecres, 1 de març

20 21 22 23 24 25 26
17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 3025031ANYS DE GITANES
24 25 26 27 28 29 30
Divendres, 3 de març
A SANT CELONI
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Cinema en VO: Tarde para la ira,
de Raúl Arévalo
- A les 20.30 h
- ds
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Altrium
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Preu:
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Dissabte,
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Trobada de CantAires
Recorregut fins la plaça
de la Vila
Cinema en català: Cigonyes
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Concert: Pre-estrena del nou disc
de Blaumut
Programació A l’Ateneu
- A les 21.30 h
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 12 € (descomptes: 10 €)

Diumenge, 5 de març

Vetlla del Carnestoltes i
Enterrament de la Sardina
Carnaval i Gitanes 2017
Març
Abril
- A les 17 h
Dissabte, 25 de febrer
A la dg
plaça de la Vila
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Cinema en català: El Petit Príncep.
Cicle de Cinema Infantil en Català
(CINC)
- A les 16.15 h
- A les Sales Ocine - Centre
Comercial Altrium
- Preu: 4,20 € (preu únic)
- Organitza: CPNL - Consorci per a la
Normalització Lingüística

Ball de disfresses
Carnaval i Gitanes 2017
- A les 22.30 h
- Al Pavelló Municipal d’Esports
- Preu: Entrada gratuïta

FESTA DE GITANES

Miscel·lània

uny
mbre

dj
dj

Taller ALIF d’iniciació
a la llengua àrab
Escola Soler de Vilardell
- A les 17 h
- A l’escola Soler de Vilardell
- Preu: gratuït
- Organitza: Associació AlmadaaHoritzons

Esports i natura

brer
aig

2
4
9
11
16
18
23
25

Dimarts, 21 de febrer

Del 15 de febrer al 16 d’abril

1
1 2
5 6 7 8
6 7 8 9
12 13 14 15
13 14 15 16
19 20 21 22
20 21 22 23
26
27
28
29
27 28 2017
Farmàcies de guàrdia

dj
dj

Dubtes lingüístics? Sessió de recursos en línia
canvis més significatius de la nova
Gramàtica de la llengua catalana
- A les 18 h
- A la sala Bernat Martorell de Can
Ramis
- Preu: gratuït
- Organitza: Òmnium Cultural,
Biblioteca l’Escorxador i Consorci
per a la Normalització Lingüística

RECTORIA VELLA

ener

dj

Dilluns, 20 de febrer

Sortida amb el Cesc: Ruta dels
Senders 1714, etapa 3
Més info: Centre Excursionista
Sant Celoni

Programació familiar: Loo,
amb la Cia. Pontenpie
Programació A l’Ateneu
- A les 12 h
- Al Teatre Ateneu,
Sala Petita
- Preu: 5 €. Menors de 10 anys, 3 €.
Menors de 2 anys, gratuït

Dimarts, 7 de març

Diumenge, 12 de març
Actes Dia de la Dona
Consulteu el programa
www.santceloni.cat/dona
Exposició Col·legi Cor de Maria:
75 anys ensenyant i educant
Visita comentada
- A les 18 h
- A la Rectoria Vella

Dimarts, 14 de març
Taller d’Astrologia
Activitats del Banc del Temps
- A les 10 h - A l’Hotel Suís

Divendres, 17 de març
Cinema en VO: The Danish Girl,
de Tom Hooper
- A les 20.30 h
- A les Sales Ocine - Centre
Comercial Altrium
- Preu: 4,50 €

Dissabte, 18 de març
Cinema en català: Vaiana
Cicle de Cinema Infantil en Català
(CINC)
- A les 16.15 h
- A les Sales Ocine - Centre
Comercial Altrium
- Preu: 4,20 € (preu únic)
- Organitza: CPNL - Consorci per a la
Normalització Lingüística

Tallers ALIF iniciació
a la llengua àrab
Escola La Tordera
- A les 17 h
- A l’escola La Tordera
- Preu: gratuït
- Organitza: Associació
Almadaa-Horitzons

Monòleg:
#quenonosfrunjanlafiesta,
amb David Guapo
Programació A l’Ateneu
- A les 20 h
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 18 €

Dijous, 9 de març

Divendres, 24 de març

Xerrada: Viure la mística
del carrer amb Victòria Molins
- A les 20 h
- A la Sala Bernat Martorell de Can
Ramis
- Organitza: Randa

Tallers ALIF iniciació
a la llengua àrab
Escola L’Avet Roig
- A les 17 h
- A l’escola L’Avet Roig
- Preu: gratuït
- Organitza: Associació
Almadaa-Horitzons

Divendres, 10 de març
Actes Dia de la Dona
Consulteu el programa
www.santceloni.cat/dona
Teatre: La vida de una mujer,
amb S. Röhn i P. Steiner
Programació A l’Ateneu
- A les 20.30 h
- Teatre Ateneu, Sala Petita
- Preu: 8 €
Cinema en VO: Chocolat,
de Roschdt Zem
- A les 20.30 h
- A les Sales Ocine - Centre
Comercial Altrium
- Preu: 4,50 €

Dissabte, 11 de març
Actes Dia de la Dona
Consulteu el programa
www.santceloni.cat/dona
Festa de Primavera
Activitats de l’AV Can Coll
- Tot el dia
- Al local de l’associació
- Organitza: Associació de
Veïns Can Coll
Cinema en català: Trolls
Cicle de Cinema Infantil
en Català (CINC)
- A les 16.15 h
- A les Sales Ocine - Centre
Comercial Altrium
- Preu: 4,20 € (preu únic)
- Organitza: CPNL - Consorci per a la
Normalització Lingüística
II Concurs de Dansa del Baix
Montseny
Programació A l’Ateneu
- A les 18 h
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 8 € en línia, 10 € en taquilla
- Organitza: Associació TALP

Cinema en VO: Le Goût des
merveilles, de Éric Besnard
- A les 20.30 h
- A les Sales Ocine - Centre
Comercial Altrium
- Preu: 4,50 €
Teatre: Psicosi, amb JASC i
Trocateatre
Programació A l’Ateneu
- A les 22 h
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 €

Dissabte, 25 de març
Cinema en català: Ballerina
Cicle de Cinema Infantil en Català
(CINC)
- A les 16.15 h
- A les Sales Ocine - Centre
Comercial Altrium
- Preu: 4,20 € (preu únic)
- Organitza: CPNL - Consorci per a la
Normalització Lingüística
Teatre: Psicosi, amb JASC i
Trocateatre
Programació A l’Ateneu
- A les 22 h
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 €

Dijous, 30 de març
Contes i narracions per créixer
Tallers per a pares i mares d’infants
de 0 a 3 anys
- A les 17.30 h
- A l’escola bressol municipal
El Blauet
- Preu: Gratuït

Divendres, 31 de març
Cinema en VO: Human, de Vann
Arthus-Bertrand
- A les 20.30 h
- A les Sales Ocine - Centre
Comercial Altrium
- Preu: 4,50 €

