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Arribem al mes d’abril amb els objectius municipals del primer trimestre assolits: el pla de treball 2017 agafa velocitat de creuer
avalat per un pressupost que s’ha debatut àmpliament durant 3
mesos i que ha incorporat mesures proposades per tots els grups
polítics. En destaquem que seguim depurant partides que aporten poc valor al municipi i això ens permet fer-ne créixer d’altres
més necessàries: entre les intervencions més rellevants per aquest
2017 hi trobem la finalització de la nova escola Soler de Vilardell
i el nou edifici de Formació Professional, l’estudi per al projecte de piscina descoberta, la reparació d’una desena de carrers
(Verge del Puig, Francesc Fullà, Bruc, Sant Josep, Jaume I,...) i la millora de les pistes poliesportives de la Batllòria, entre moltes
d’altres que pots consultar al web tal com t’expliquem en aquest
Informatiu.
També hi expliquem noves fites en termes d’ocupació, com la convocatòria de més ofertes de feina temporal a l’ajuntament i
noves subvencions a empreses per a contractacions de celonins i celonines a l’atur; en educació, com les jornades de portes obertes de tots els centres i activitats de les escoles bressol; en
promoció del municipi, com les rutes pel centre urbà; o en la lluita
contra la pobresa, amb l’ampliació d’ajudes per fer front a l’IBI,
entre d’altres.

Contactes d’interès

Però el que tenim més a tocar és una màgica diada de Sant Jordi,
que omplirà dissabte i diumenge de vida el municipi perquè ens
regalem molts llibres i petons!

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

Ajuntament de servei
Llum verda al Pressupost 2017 per
desplegar el pla municipal anual
El treball conjunt de l’Equip de Govern (PDeCat i ERC)
amb el PSC ho han fet possible
El pressupost per poder desplegar el pla
municipal 2017 és de 20.161.724 euros
(17.887.429 euros de despesa corrent i
2.274.295 euros d’inversions). Suposa un
increment del 7 % respecte el pressupost 2016
que es dedica bàsicament a Educació i Serveis Socials que augmenten al voltant d’un
11 i un 17 % respectivament.

Amortització
de deute
i interessos

Consum
energètic,
enllumenat
públic i
equipaments

- 94.000 €

- 46.000 €

Això és possible gràcies a un augment dels
ingressos i a la disminució d’algunes partides,
com per exemple els 94.000 euros de despeses financeres per la consegüent baixada de
l’endeutament i la disminució dels interessos
o els 46.000 euros de l’enllumenat públic i
d’equipaments per l’important esforç d’estalvi
i sostenibilitat realitzat.

+ 11%

EDUCACIÓ

El pressupost 2017, que és el resultat de la
proposta que l'Equip de Govern format per
PDeCat i ERC va fer arribar el mes de desembre a tots els grups del consistori i un acord
amb el PSC, compta amb aportacions de tots
els partits que hi van voler participar. El més
rellevant d’aquest acord és l’augment de les
partides de Serveis Socials i Ocupació i l’avanç
del projecte de la piscina descoberta i de
l’adequació del passeig Francesc Fullà, que
comptaran amb una comissió de seguiment
encapçalada pel grup socialista.

+ 17%
SERVEIS
SOCIALS

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor
de 12 regidors i regidores dels grups del PdCat,
ERC i PSC i 4 vots en contra de la CUP.
Podeu consultar el detall del pressupost a
www.santceloni.cat/pressupost

INGRESSOS

D’ON VÉNEN ELS DINERS?
Impostos directes (IBI, IAE, Impost vehicles)

9.119.298,07 €

45,23 %

Transferències corrents (subv altres administracions)

4.655.624,47 €

23,09 %

Taxes i preus públics (escombraries, guals, cementiri...)

3.632.661,30 €

18,02 %

Passius financers (préstecs sol·licitats)

2.274.295,37 €

11,28 %

Impostos indirectes (construccions, instal·lacions i obres)

279.789,71 €

1,39 %

Ingressos patrimonials (lloguers, interessos de comptes bancaris)

200.055,53 €

0,99 %

20.161.724,45 €

100 %

TOTAL

* Els impostos graven la propietat o realització d’una activitat per part d’un particular o empresa.
Les taxes serveixen per pagar el cost d’un servei o d’ús d’un bé públic.

DESPESES

EN QUÈ S’INVERTEIXEN?
Personal

8.129.402,80 €

40,32 %

Compra de béns i serveis

7.014.024,64 €

37,49 %

Inversions reals

2.274.295,37 €

11,28 %

Amortització de deute i interessos

1.544.679,82 €

7,67 %

Transferències corrents (subvencions a entitats i ajuts socials)

1.199.321,82 €

5,95 %

20.161.724,45 €

100 %

(Recollida d’escombraries, neteja viària, jardineria, enllumenat...)
(Adequació accés i plaça Institut i Soler de Vilardell, ampliació cementiri, projecte piscina descoberta...)

TOTAL
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Ajuntament de servei

estratègi
ix

c

E

Aquest pressupost i el
suport d’altres adminis
tracions faran possible
un pla de treball molt
intens per aquest any

estratègi
ix
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Entre les principals prioritats i novetats
per aquest 2017 destaquen:

Un poble bonic i agradable
224.000 euros per la millora a
la via pública (asfaltatge de
diferents carrers com Jaume I,
Bruc, Verge del Puig... amb
recursos propis i provinents de
la Diputació de Barcelona).

c

E

1

El pla de treball marcat per aquest any referma
el compromís del Govern municipal amb les persones
donant resposta al Pla de Mandat 2016-2019
(www.santceloni.cat/pladegovern).

165.000 euros per arranjar el
Passeig Francesc Fullà
(Xumbo) i habilitar el pas
soterrat a la C35 pel pont del
Pertegàs, amb el suport de la
Diputació de Barcelona.

Un poble viu i amb oportunitats
Ampliació amb 157.000
euros la dotació a Serveis
Socials per fer front a ajudes
d’urgència, bonificacions de
l’IBI per a famílies monoparentals, més beques menjador,
beques escolars, manteniment
dels habitatges d’inclusió,
realització d’un estudi de
necessitats de la gent gran i un
sobre la pobresa al municipi.

273.000 euros més per
combatre l’atur (més d’una
vintena de places de feina
temporal a l’Ajuntament,
recursos per bonificar la
contractació de persones en
empreses, reforç d’un professional per promoure
l’ocupació...) provinents de
recursos propis i de la
Diputació de Barcelona

471.000 euros per la nova
Escola Soler de Vilardell i
l’edifici de Formació Professional (obres d’adequació
dels accessos, urbanització
de la plaça, el pati i suport al
bus de l’Escola Soler de
Vilardell)
230.000 euros per iniciar el
projecte de construcció
de la piscina municipal a
l’aire lliure

estratègi
ix

c

E

300.000 euros per la coberta de les pistes
poliesportives de la Batllòria
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Un ajuntament de servei
328.000 euros per adequar
l’edifici del Puigdollers per
acollir l’àrea de Serveis Socials
108.460 euros en
inversions en salut,
prevenció laboral i
formació del personal
municipal
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217.280 euros per
la reforma de la seu
de la Policia local

Un poble viu i amb oportunitats
11 noves ofertes de feina
per a persones a l’atur
Properament tindrà lloc una nova convocatòria
d’11 llocs de treball temporal a l’Ajuntament per a
persones en situació d’atur de diversos perfils (jardineria, administració, lampisteria, joventut, comunicació, etc). Aquesta convocatòria és possible
gràcies a recursos aportats per la Diputació de Barcelona i complementats amb el propi pressupost
municipal que sumen 186.000 €. Enguany com a
novetat s’impulsarà un nou programa d’incentius
a empreses per contractació de persones aturades
del municipi amb un pressupost de 50.000 €. Les
convocatòries es publicaran al web municipal durant les properes setmanes o te’n pots informar al
Sax Sala.

Servei per a facilitar
traspassos d’empreses
NEGOCIS DISPONIBLES ACTUALMENT

Botiga de cortines i
confecció per a la llar
De 10.000 a 20.000 €

Benvinguda per part de l’alcalde Francesc Deulofeu
als primers cinc Plans d’Ocupació 2017

Millores del mercat setmanal
dels dimecres
L’Ajuntament ha engegat un procés d’actualització i promoció del Mercat setmanal dels dimecres. Entre les mesures implantades hi ha l’establiment d’un sistema de seguiment digital de les
ubicacions i productes de les parades, i l’obertura
d’una Oficina d’atenció a les persones paradistes
i comerciants i veïns per tal de resoldre aspectes
relacionats amb els tràmits de documentació administrativa, abordatge de problemàtiques que
puguin sorgir o la recollida d’iniciatives per a la
millora del mercat. Aquest servei està ubicat a la
planta baixa del Safareig, a l‘Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament i està obert tots els dimecres de 10 a 12 hores.

Rostisseria i menjars
casolans per emportar
De 40.000 a 50.000 €
Rostisseria a
Palautordera
De 50.000 a 100.000 €
Bar restaurant al centre
de Sant Celoni
De 10.000 a 20.000 €
Parc infantil
amb cafeteria
< de 5.000 €
Targeta de Transport Servei
Públic MPD tractora,
remolc i plaça
De 150.000 a 200.000 €
Bar restaurant a Breda
De 50.000 a 100.000
Bar cafeteria a Sant Celoni
De 50.000 a 100.000 €

OFICINA D’ATENCIÓ A LES PERSONES PARADISTES, COMERCIANTS I VEÏNS
Dimecres, de 10 a 12 h al Safareig. Telèfon 93 864 12 00

Vols continuar un negoci
en funcionament?
Vols cedir el teu negoci?
Montserrat, 28 / Sant Celoni / Tel. 93 867 41 75
creacioempreses@santceloni.cat i
amb el suport de Diputació de Barcelona

Treball conjunt pel creixement
econòmic del municipi
L’Ajuntament es reuneix de forma periòdica amb
els col·lectius de comerciants, restauradors i empreses del polígon per sumar esforços en la promoció econòmica del municipi.

També de manera més transversal s’ha plantejat la
col·laboració de les empreses amb l’Ajuntament,
mitjançant el Pla de patrocini i mecenatge.

Pel que fa el sector industrial, la major intensitat
s’ha centrat en el Polígon Molí de les Planas, que
aplega una norantena d’empreses de formats molt
diversos i que compta amb una dinàmica associació d’empreses. Els temes que han centrar majoritàriament la feina han girat entorn la millora de
l’espai públic i la mobilitat segura, l’anàlisi de les
necessitats de formació més adequada per facilitat l’accés al món del treball amb programes de
promoció als i les joves per sectors específics (metal·lúrgia, química, mecatrònica...)...
Quant el Comerç i l’Hostaleria les línies d’acció
se centren en la promoció de la compra de proximitat, les campanyes de promoció, la seguretat i,
darrerament s’ha debatut sobre la nova ordenança
d’ús de l’espai públic amb finalitats comercials, que
ha de permetre ordenar millor i aportar criteris de
qualitat a l’entorn comercial i urbà.

Endevina-la! als
comerços de Sant
Celoni i la Batllòria
Del 21 d’abril al 31 de maig, a uns 90 comerços de
Sant Celoni i la Batllòria hi trobareu un cartell amb
un jeroglífic del concurs Endevina-la! Es tracta d’un
concurs organitzat per l’Oficina de Català de Sant
Celoni per aprendre i gaudir de la llengua a través
del joc. Només cal pensar una mica... escriure la
resposta correctament en català, omplir la butlleta i
dipositar-la a l’urna. Entre totes les butlletes participants, el 7 de juny, a les 15 h al Sax Sala es farà el
sorteig públic. Hi ha 3 premis en joc:
- Premi encertants menors de 16 anys: val de 40
€ a bescanviar en una llibreia de Sant Celoni

Trobada amb el sector industrial del mes de març al
Sax Sala, on es va avançar en temes com la formació
adequada al mercat laboral, incentius per a la contractació de persones en empreses, programes de
promoció...

- Premi encertants adults: un val per a alguns
espectacles de la programació estable de tardor del Teatre Ateneu + sopar per a 2 persones
- Premi participant amb més jeroglífics
encertats: un val per a alguns espectacles
de la programació estable de tardor del
Teatre Ateneu + sopar per a 2 persones
POSA A PROVA
EL TEU ENGINY!
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Un poble viu i amb oportunitats
CURS
2017
2018

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
PORTES OBERTES

PREINSCRIPCIÓ

ON S’HA DE PRESENTAR
LA SOL·LICITUD

MATRICULACIÓ

El Blauet: 25 d’abril
de 18 a 20 h
Escola Pascual: 29 d’abril
de 10.30 a 13 h

Del 2 al 12 de maig

El Blauet
Escola Pascual

Del 6 al 9 de juny

2n cicle d’Educació
infantil,
primària i ESO

Oficina Municipal
d’Escolarització o
al centre demanat en
primera opció

Del 12 al 16 de juny

-

Del 23 de març
al 4 d’abril

2n, 3r i 4t d’ESO:
Del 26 al 30 de juny

Batxillerat i cicles
formatius de grau mig

9 de maig
a les 18 h

Del 16 al 24 de maig

Institut Baix Montseny,
o on es vulgui cursar els
estudis

A concretar. Sol·licitar
informació
al centre educatiu

Cicles formatius de
grau superior

6 de maig
de 10 a 12 h

Del 25 de maig
al 31 de maig

Institut Baix Montseny, o on es
vulgui cursar els estudis

A concretar. Sol·licitar
informació
al centre educatiu

L’Ateneu – Centre
Municipal d’Expressió

-

Alumnat nou:
del 18 al 27 d’abril

Ateneu - CME

Alumnat actual:
del 28 de març al 5 d’abril
Alumnat nou:
del 30 de maig al 7 de juny

Programes de Formació
i Inserció - Pla de
Transició al Treball

Del 18 al 27 d’abril
(alumnat nou)
20 de maig a les 10 h

Del 15 al 26 de maig

Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

A concretar. Sol·licitar informació
al centre educatiu

Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny

Alumnat actual: del 5 al 16 de juny
Alumnat nou:
Ensenyaments inicials i bàsics,
accés al sistema educatiu
reglat i informàtica:
Del 17 al 24 de juliol

1r cicle
d’Educació infantil

Alumnat nou

Escola d’Adults

-

Ensenyaments inicials
i bàsics, accés al sistema
educatiu reglat i
informàtica:
Del 19 al 28 de juny
Idiomes:
Del 31 d’agost al
6 de setembre

Cursos de Català

-

Idiomes:
Del 20 al 27 de setembre

Primera setmana de febrer Sax Sala – Centre de Formació i
i segona quinzena de
Ocupació del Baix Montseny
setembre

Primera setmana de febrer i
segona quinzena de setembre

Vine a conèixer les escoles bressol!

Les escoles bressol de Sant Celoni, El Blauet i l’Escola Pascual, proposen tallers i
activitats per a infants de 0 a 3 anys i les famílies

creixem
en família

tastets familiars
27
20

Els infants han d’anar acompanyats d’una persona adulta
Cal inscripció prèvia: www.santceloni.cat/formularis
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d’abril

d’abril

maig

Experimentació

Jocs de descoberta

Paraules en moviment

Obrim la porta als sentits!
A través de diversos materials
que tenim a casa, fem propostes
d’investigació sensorial (olors,
sabors, colors, sons, tactes...)
Hora: De 10 a 12 h
Lloc: EBM El Blauet
C/ Pere Ferrer, 15
Tel: 93 867 38 87

Explorem el món dels
objectes! Els objectes
quotidians ens ofereixen
múltiples possibilitats
d’interacció i aprenentatge.

Imaginem amb tot el cos! La
imaginació es despertada amb
la música de les paraules i els
petits relats i s’expressa amb
tot el cos.

Hora: De 10 a 12 h
Lloc: EB La Pascual
C/ Vallgorguina, 2
Tel: 93 867 43 76

Hora: De 10 a 12 h
Lloc: Biblioteca l’Escorxador
Passeig de la Rectoria Vella, 10

Escoles
bressol 6
maig
al carrer
Us convidem a gaudir d’un matí
de dissabte diferent amb els vostres fills i filles amb activitats que
promouen la curiositat, les ganes
de descobrir, d’experimentar, de
manipular i de comunicar-se.
Hora: D’11 a 13 h
Lloc: Plaça Comte del Montseny

La Policia local treballa amb els infants
del municipi per una mobilitat segura i
responsable
Més d’un miler d’alumnes de totes les escoles del municipi han fet classes de mobilitat
segura de la mà de la Policia Local de Sant Celoni. Des dels més petits de P4 fins a
adolescents han gaudit d’activitats adaptades a cada franja d’edat.
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OBERT A
TOTHOM!

Propostes per gaudir el millor Sant Jordi
La cultura omplirà
la celebració de la
diada de Sant Jordi

T’agrada la màgia?

A la Biblioteca l’Escorxador, no hi faltaran les hores
del conte, el tast de llibre, la mostra de les darreres novetats editorials la presentació d’àlbums il·lustrats... i
gaudir d’activitats diverses en el marc de la revetlla de
Sant Jordi, on aquest dia la Biblioteca amplia el seu horari fins les 10 de la nit. Però el plat fort de les festes de
Sant Jordi arriba el cap de setmana del 22 i 23 d’abril
amb la venda de llibres i roses a la plaça de la Vila, la 6a
trobada de colles geganteres de les escoles, passejades
guiades, sardanes i un concert vermut amb la Big Bang
de l’escola de música al pati de can Ramis, entre molts
altres actes. La celebració de Sant Jordi s’allargarà una
setmana més amb la tradicional sortida a la Roca del
Drac dissabte 29 d’abril.

La setmana de Sant Jordi, Sant Celoni acollirà el
I Festival de màgia Màgic Loni organitzat per
la Companyia Mag Edgard amb la col·laboració
de l’Ajuntament. El Festival proposa 3 espectacles de màgia, dos d’ells a l’exterior, i amb convidats vinguts d’arreu del món.

Podeu consultar el detall del
programa d’activitats a
www.santceloni.cat/santjordi

VI Festival

Poesia
Sant Celoni

El VI Festival de poesia de Sant Celoni convidarà
dissabte 13 de maig algunes de les veus poètiques
més remarcables de la llengua catalana de diferents
procedències, edats i estils literaris. Sota la coordinació
addicional de Pau Gener, el Festival ja arriba a la seva
sisena edició amb bon estat de salut.
El programa comptarà amb els recitals de Miquel de
Palol, Mireia Vidal-Conte, Eduard Sanahuja, Maria
Antònia Massanet, Misael Alerm i Laia Carbonell a les
6 de la tarda, a l’entrada de Can Ramis. Tot seguit,
a les 8 del vespre al porxo de Can Ramis i a la Sala
Bernat Martorell, es farà la ronda ràpida final i cloenda
amb tots els poetes participants.

Vine al I Festival de màgia de Sant Celoni
Màgic Loni

Dimarts, 18 d’abril, a les 7 de la tarda a la Biblioteca l’Escorxador, hi haurà la primera activitat del Festival, amb la presentació del llibre
Màgia amb aliments del Mag Gerard, on grans i
petits podran gaudir d’alguns dels jocs de màgia
que conté el llibre. A continuació, Ramón Mayrata explicarà la història de la màgia i el Mag
Edgard n’oferirà un tast. Divendres, 21 d’abril,
a les 6 de la tarda, a la plaça de la Biblioteca, espectacle de màgia a càrrec d’Adrián Conde. Dissabte, 22 d’abril, a 2/4 d’1 del migdia,
a la plaça de la Vila, estrena de l’espectacle de
màgia per a tota la família “Adivina qué” amb
Adrián Conde.

Per cloure el Festival, el mateix dissabte 22
d’abril hi haurà el plat fort a les 7 de la tarda al teatre Ateneu amb la Gran Gala presentada pel Mag Gerard i amb la participació
de mags de renom vinguts d’arreu del món
com el Dúo Kygalion (Rússia), El Gran Braulio (Argentina) o Amélie (Madrid). Les entrades, a 8 i 10 euros, es poden comprar a
www.santceloni.cat/teatreateneu

Obres de Léger, Miró, Moore, Tàpies,
Guinovart, Saura, Oteiza... s’exposen a la
Rectoria Vella de la mà d’Antonio Niebla
Antonio Niebla, que és una persona inquieta i
vital, ha preparat una nova exposició amb l’objectiu de promoure i divulgar les arts visuals
entre els ciutadans de Sant Celoni i els visitants:
Antonio Niebla. Testimoni personal.
L’exposició està formada per 35 pintures, gravats, escultures i fotografies, que es poden veure a les sales de la Rectoria Vella fins el 28 de
maig de 2017. Però aquesta vegada, excepcionalment, la mostra inclou també vuit escultures de gran format que omplen els jardins de la
Rectoria Vella fins al 17 de setembre amb peces d’Amadeo Gabino, Juan de Andrés, Marcel
Martí, Néstor Basterretxea o Paul Suter.
A través dels seus interessants programes de
ràdio a Punt 7 ràdio (que podeu recuperar al
servei a la carta) i de les visites guiades que farà
de l’exposició els diumenges 14 i 28 de maig a
les 6 de la tarda, Niebla és capaç d’apropar els

artistes al seu públic, partint d’una idea molt
clara: que les obres d’art s’han fet per gaudir-les.
La mostra aplega un grup d’artistes la majoria
dels quals han estat amics seus i són els seus
referents: Fernand Léger, Joan Miró, Henry
Moore, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Antonio Saura, Luis Feito, Rafael Canogar... entre
molts altres.

Les philosophes I, de Joan Miró

Festival de Poesia 2016
The King III,
d’Antonio Saura

Le gran coq,
de Fernand Léger

Escultures als jardins
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Un poble viu i amb oportunitats
Seguim ampliant la memòria
històrica de Sant Celoni gràcies
a les donacions ciutadanes

Més d’un miler d’escolars
gaudeixen de les actuacions de les escoles municipals de teatre i música

Seguint la crida efectuada per recuperar la memòria
històrica, diverses famílies han donat darrerament
més documentació i fotografies a l’Ajuntament de
Sant Celoni. Destaca especialment la donació de
Salvador Salicrú Rosés, que consta d’un conjunt important de reglaments, estatuts i materials d’entitats
que hi havia hagut a Sant Celoni i que la seva família ha anat guardant amb cura durant molts anys.
Els materials van de 1864 a 1947. Aquestes publicacions, no cal dir-ho, són una eina imprescindible
per recuperar la memòria històrica de la vila. Entre
els materials rebuts cal destacar:

Més d’un miler d’alumnes de P4, 1r, 3r i 5è de
primària de les escoles de Sant Celoni i La Batllòria
han passat per la Sala Gran de l’Ateneu per veure
el treball dels conjunts de l’Escola de música i dels
grups de l’Escola de teatre dins el cicle “Actuem per
a les escoles”.

- Reglamento de la Asociación de Seguros Mutuos
sobre Quintas de San Celoni (1864)
- Ordenanzas del Montepío de Socorros Mútuos
bajo la advocación de Ntra. Sra. del Carmelo de
San Celoni (1881)
- Programa del Partido Federal (1903)
- Estatutos de la Asociación de Socorros Mutuos la
Fraternidad de San Celoni (1903)

També hi ha unes reformes dels estatuts de 1917
- Estatutos de la Unión Corchera de San Celoni
(1912)
- Estatutos del Centro Popular de San Celoni (1918)
- Memoria de la Sociedad de Aguas de San Celoni
(1929)
- Reforma de l’Estatut del Ateneu Republicà de Sant
Celoni (1931)
- Estatuts de la Cooperativa Popular La Previsora.
Baix Montseny (1938)
A més a més hi ha diversos estats de comptes, títols
de soci... En general és una documentació molt interessant i rica, que mostra la diversitat d’associacions del poble. L’Ajuntament agraeix la generositat
de Salvador Salicrú i a totes les persones que com ell
han fet donacions de materials per la cessió d’una
documentació que es conserva amb cura al Centre
de Documentació de Sant Celoni, situat a la Rectoria Vella, i que està a disposició de les persones
interessades. Només cal concertar una visita.

Durant quatre dies se’ls ha presentat quatre petits
espectacles, un per cada grup d’edat, alguns basats
en contes com Llibre de les bèsties o Un viatge imprevist, i d’altres eren creació pròpia com El robatori
del museu. Aquestes actuacions, a més de ser una
mostra per a l’alumnat del treball que es fa a les escoles de música i teatre és, sobretot, un repte important
i molt gratificant pels seus companys actors, actrius
i músics.

Imatges del Carnaval i Gitanes 2017

Foto: www.baixmontseny.info

Les Gitanes de Sant Celoni van lluir especialment en una doble ballada del 250 aniversari i amb
presència del president de Catalunya Carles Puigdemont. La rua de Carnaval va comptar amb 11
comparses i molta gresca! Gaudiu de totes les imatges a www.santceloni.cat/fotos

La Filferrada dissabte i la ballada tradicional diumenge ha fet gran la Festa de Gitanes d’enguany
que compleix 250 anys i ha donat el tret de sortida
a un any de celebració! Felicitats balladors i balladores, músics, diablots i tothom qui fa gran la festa.

El president Carles Puigdemont en va ser el convidat
d’honor. Abans de gaudir de la ballada, va rebre els
regidors i regidores a la Sala de Plens on va poder
signar el llibre d’honor.

La rua de Carnaval va omplir els carrers de Sant Celoni d’alegria i color amb 11 comparses, encapçalades per la
rua del rei Carnestoltes i amb personatges de Bocs i Cabres. Les comparses Tocats de l’ala (la més elaborada),
Yellow submarine (la més original), Lions of bàsquet (la més votada) i Moulin rouge (la més animada) van ser
les guanyadores del XXI Concurs de comparses. Els premis es van atorgar durant el sopar que va aplegar més
de 900 comensals al Pavelló.
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Profitós intercanvi entre
alumnes de l’Escola de
Música d’Hernani i de
Sant Celoni
Una quarantena d’alumnes de l’Escola de música
d’Hernani (Hernani Musika Eskola Publikoa) van
passar el darrer cap de setmana de març al Baix
Montseny convidats per l’Escola de música de Sant
Celoni. Van ser dos dies de convivència amb les famílies catalanes que els van acollir i que va servir per
establir contactes personals i sobretot, un profitós
intercanvi musical. Tot això es va fer evident en el
concert que van fer a l’Ateneu. A principis de maig
serà l’hora de retornar la visita a Euskadi on tindran
l’oportunitat de retrobar als companys i companyes
bascos i repetir un concert conjunt.

Un poble viu i amb oportunitats
Coneguem els serveis municipals

Aparcament fàcil per a
persones amb discapacitat
L’Ajuntament de Sant Celoni compta amb una àmplia
cartera de serveis de suport a les persones. Entre molts
d’aquests serveis hi ha el d’expedició de la Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, que actualment
ja està homologada al format europeu.
QUÈ ÉS?
La Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
o mobilitat reduïda és una tarja que facilita la circulació,
l’autonomia personal i la integració social i professional.
N’hi ha 3 modalitats: 1. Targeta per al conductor/a. 2.
Targeta per al no-conductor/a. 3. Targeta per al transport col·lectiu
QUÈ PERMET?
1. Utilitzar la targeta per circular amb qualsevol vehicle
amb què viatgi la persona titular.
2. Aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via
pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.
3. Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la
resta de l’Estat i els estats membres de la Unió Europea.
4. Gaudir dels beneficis que cada municipi hagi establert
a les seves ordenances municipals.
QUI LA POT OBTENIR?
1. Targeta per al conductor/a
Persones majors de 18 anys que superin el barem de
mobilitat i tinguin el permís de conduir.
2. Targeta per al no-conductor/a
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de
mobilitat.
b) Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que
depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a
terme les funcions vitals de manera continuada.
c) Persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual
o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntricadel camp visual igual o menor a 10 graus.
3. Targeta per al transport col·lectiu
Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles
adaptats que transporten exclusivament un grup de
persones amb una discapacitat que supera el barem
de mobilitat.
A ON?
Àrea de Comunitat
plaça de Josep Alfaras, 6
Telefòn 93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat

El Servei de Teleassistència incorpora una
unitat mòbil amb presència al municipi
A Sant Celoni 240 persones gaudeixen del
Servei de Teleassistència a domicili en cas
d’emergència. A partir del mes de maig hi
haurà una unitat mòbil fixe al municipi de
9 a 19 h els dies feiners, que permetrà una
millor atenció en cas de necessitat. Tal i com
s’explicacava al darrer Informatiu el Servei
de Teleassistència funciona mitjançant un
terminal instal·lat al domicili que permet la
connexió permanent amb el centre d’atenció
telefònica.

Per accedir a aquest servei cal dirigir-se a
Comunitat (plaça de Josep Alfaras 6. Telèfon
93 864 12 12 / comunitat@santceloni.cat)

Sant Celoni acull una família refugiada
A principis d’abril ha arribat a Sant Celoni
una família de persones refugiades provinent de Centreamèrica. Mesos enrere, Sant
Celoni es va mobilitzar per preparar-se de
cara a l’acollida de refugiats, que semblava
seria massiva segons es desprenia del conflicte de Síria. Aleshores es va constituir la
plataforma Sant Celoni Acull i també Baix
Montseny Acull que van consensuar un model d’acollida de persones refugiades basada
en tres eixos:
- Assegurar els serveis bàsics: habitatge,
atenció sanitària, educació.
- Garantir la igualtat d’oportunitats: llengua,
treball.
- Acompanyar en la integració en la vida
pública del poble

des promoguda pel Departament de Treball,
Afers socials i Famílies, oferint un habitatge
de propietat municipal, amb capacitat per
acollir fins a 6 persones. A partir de l’assignació d’una família, des de les plataformes
es va generar un moviment per obtenir mobles, electrodomèstics i parament de la llar,
que va resultar ben reeixit. L’Agrupament
Escolta Erol es va oferir per a pintar les parets i acabar d’acondicionar conjuntament
l’habitage d’acollida, L’estada de la família es
preveu que s’allargui un any.

En aquest context l’Ajuntament va presentar
la fitxa de recursos per a persones refugia-

CONVOCATÒRIA D’AJUTS SOCIALS
TIPUS D’AJUT

PERÍODE DE SOL·LICITUD

ON?

Escola de Música i
l’Escola de Teatre

Alumnat actual i nou
Del 15 de maig al
14 de juny

Centre Municipal d’Expressió

Escoles bressol

Del 5 al 16 de juny

Oficina d’Atenció Ciutadana

Activitats i
material Escola
d’Adults

Llibres i material
P3 a 4t d’ESO
Activitats d’estiu
2017

IDIOMES
Alumnat actual: Del 5 al 21 de juny
Alumnat preinscrit amb plaça:
Del 20 al 3 d’octubre
Alumnat preinscrit sense plaça:
Del 28 al 3 d’octubre
RESTA D’ENSENYAMENTS
Alumnat actual: Del 5 al 21 de juny
Alumnat preinscrit amb plaça:
Del 17 al 28 de juliol
Alumnat preinscrit sense plaça:
Del 26 al 28 de juliol

Del 18 al 28 d’abril

curs

2017
2018

Sax Sala. Centre de
Formació i Ocupació del
Baix Montseny

Oficina d’Atenció Ciutadana

Més informació: Àrea de Cultura i Educació. Passeig de la Rectoria Vella, s/n.
93 864 12 13 educacio@santceloni.cat

Dia de
la Dona
Bona participació
als actes organitzats
per commemorar
el 8 de març
Masterclass Txi-Kung

Caminada a la Vall d’Olzinelles

Caminada per la Vall de Fuirosos
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Sant Celoni!

Rutes pel centre del poble

Els nuclis de Sant Celoni i la Batllòria
ofereixen una gran varietat d’itineraris
urbans que són ideals per sortir a
estirar les cames i aprendre més de la
nostra història llunyana i recent.
Els diferents recorreguts, que ofereixen atractius culturals, un tastet de
natura o que simplement són l’excusa
perfecte per fer salut, són de dificultat baixa i s’adapten a qualsevol
forma física.

1

ITINERARI PEL CENTRE DE LA VILA
2,5 km

• Hospital Vell
• Portal de les Hores
• Església Parroquial de Sant Martí
• Carrer Major
• Plaça de la Vila
• Barri de la Força
• Torre de Can Casquet

2 ESCULTURES

AL CARRER
4,6 km

Us animeu?

1 h 30 minuts

1h 30 minuts

30 minuts

Punts d’interès
• Parc de la Rectoria Vella
• Bassa de la Mina de Can Matas
• Quatre ponts

1 h 10 minuts

5 RUTA SALUDABLE

SANT CELONI SUD
2,6 km

1h

Inici - Final
Plaça Comte del Montseny

Inici - Final
Carrer Major

Punts d’interès
• Plaça de la Vila
• Parc de la Rectoria Vella

Punts d’interès
• Escultura Salomé

ESGLÉSIES DE
SANT CELONI
2,3 km

Guarda’t
aquestes
pàgines!
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1,4 km

6 LES QUATRE

an
nt

òs, s Mo
p
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de

PERTEGÀS

Punts d’interès
14 monuments escultòrics
de diversos artistes i èpoques

3,2 km

é

3 EL PASSEIG DEL

Inici - Final
Parc d’activitats del Pertegàs
Parc infantil de les Borrelles

SANT CELONI NORD

a

Versió per infants
Joc de Pistes

Inici - Final
Pl. de la Creu Pl. Comte del Montseny

4 RUTA SALUDABLE
Par
Rec c de l
tor
ia Va
ell

Ruta audioguiada
per seguir amb
el mòbil o tauleta en
diferents idiomes

• Torre de la Força
• Sant Ponç
• Passeig del Pertegàs
• Parc de la Rectoria Vella
• L’Escorxador

50 minuts

Inici - Final
Capella de Sant Ponç - Ermita
de la Mare de Déu del Puig
Punts d’interès
• Diversos estils arquitectònics
que van del romànic al
contemporani

Dificultat: fàcil
Dificultat: moderada
Dificultat: difícil
Ruta senyalitzada

Sant Celoni
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Un poble bonic i agradable
Primeres actuacions per fer possible
la nova ruta turística la Tourdera
Durant el mes de març s’han fet les
obres de millora de diversos punts
del camí que va paral·lel al riu Tordera fins a les Llobateres i que conformarà el tram de la Ruta de la
Tourdera que passarà pel municipi.
Els treballs han consistit en el sanejament del ferm en alguns punts del
traçat i en l’arranjament de diversos
guals per garantir la seguretat dels
usuaris i l’embelliment de l’entorn.
L’actuació ha tingut un cost de
37.700 euros.

marcal de la Selva, que els usuaris
podran recorre a peu o en bicicleta, amb una filosofia similar a la de
les vies verdes, apta per a un públic
familiar. S’allarga uns 66 km. entre
Sant Marçal i el municipi de Tordera, amb la possibilitat de seguir fins
a Palafolls, Malgrat de Mar o Blanes.
La ruta es complementa amb un
itinerari de 30 km. que remunta la
riera d’Arbúcies. Actualment només
està actiu el primer tram, que transcorre pel municipi de Montseny.

ABANS

DESPRÉS

En un tram de 400 metres del Camí de les Llobateres s’han retirat 20
centímetres del material existent i s’ha aportat una capa de material nou.
ABANS

DESPRÉS

La Tourdera és una ruta promoguda per 18 ajuntaments de la conca
de la Tordera i la riera d’Arbúcies,
sota la coordinació del Consell CoA 8 passos de riera s’ha aconseguit la impermeabilitat del terreny evitant l’erosió,
l’acumulació d’aigua i la formació de bassals mitjançant un paviment de formigó
amb pedres.

El Govern de la Generalitat dóna
suport institucional al projecte
de creació del Museu Europeu
del Bosc a Sant Celoni
Coincidint amb el Dia Internacional
dels Boscos que se celebra cada any el
21 de març, el Govern de la Generalitat va fer una declaració institucional de suport al projecte de creació
del Museu Europeu del Bosc (MEdB)
a Sant Celoni. El Museu és una iniciativa impulsada per l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals de
la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i l’Ajuntament de
Sant Celoni. El projecte del MEdB
serà un centre de referència europea

en la divulgació del coneixement integral dels sistemes forestals i les seves funcions des de la perspectiva del
segle XXI.

Millora del pas soterrat
a la C35 del barri Molí Paperer
L’Ajuntament ha fet una actuació de
millora al pas soterrat a la C 35 al
barri Molí Paperer. S’han arranjat i
pintat les parets del pas i s’ha millorat
la il·luminació de cara a garantir que
hi hagi llum i bona visibilitat durant
tot el dia. Properament se substituiran les lluminàries existents per tecnologia led. Aquestes millores al pas
soterrat donen resposta a la petició
realitzada per l’Associació de veïns
del Molí Paperer en el marc d’una
trobada amb l’Ajuntament.
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Adequació de l’accés a les
Pistes d’atletisme, l’Institut i
l’escola Soler de Vilardell
Ja es disposa del projecte d’adequació
dels accessos a la Pistes Municipals
d’Atletisme, l’Institut Baix Montseny
i la nova Escola Soler de Vilardell.
Es tracta d’una superfície de més de
6.600 metres quadrats que inclouen
un vial d’accés, una plaça i una zona
d’aparcament.
Més enllà d’ordenar i urbanitzar l’espai, s’ha volgut integrar elements
concrets del coneixement com són:
una espiral de Fibonacci, les regletes
de Maria Antònia Canals, els sòlids
platònics, la representació gràfica del
teorema de Pitàgores entre d’altres,
que conviden als alumnes a fer-se
preguntes, intuir, i millorar el seu

interès per a l’aprenentatge. Pel que
fa al tractament superficial del paviment, s’ha optat per una solució de
plataforma única sense esgraons en
tota la superfície. Abans de ser aprovat pel Ple municipal, el projecte es
va compartir amb la direcció i AMPA
de l’IES Baix Montseny i l’escola Soler de Vilardell. El període d’execució previst es fixa entre el 25 de juny i
el 10 de setembre aprofitant l’aturada
de l’activitat escolar. El pressupost de
l’obra és de 327.518,96 €

Properament s’iniciarà un
procés per escollir un nom
entre tots del carrer i la
plaça!

Respectem el
descans de
veiNs i veINes!

CROADA CONTRA
L INCIVISME
CAPÍTOL 4:
#ssssSILENCI

AssignacIO
de missions
Ei ciutadans, entitats,
associacions, grups, amics...
En resposta a les vostres
peticions d’adhesió a la
Croada contra l’Incivisme,
hem decidit obrir un espai
oficial per sol·licitar l’assignació de missions.

Dins els habitatges, no molestem amb
sorolls innecessaris: tancaments bruscos
de portes, crits, cops, música alta... i
sobretot entre les 22 i les 8 h!

Entreu a www.santceloni.cat/
supermonts i feu la vostra
petició per unir-vos a la
Croada!

A les terrasses dels bars i restaurants, a
les places... gaudim de la companyia i la conversa però amb un volum adequat de veu!

Els Supermonts trobaran la
missió que més us encaixi!

Tinguem cura dels nostres animals i no els
abandonem en un lloc tancat on a més,
poden molestar als veïns.
Les obres han d’estar degudament autoritzades i les hem de fer dins l’horari establert.
De 8 a 20 h de dilluns a divendres, i dissabtes de 8 a 14 h avisant prèviament als
veïns i veïnes. Els dies festius són per gaudir-los sense soroll.

ALGUNES DADES
Durant el darrer trimestre:
S’han controlat 43 gossos:
36 tenien la documentació
correcta; 6 van regularitzar la situació en una
setmana i 1 se l’ha denunciat per no presentar la
llicència municipal per la
conducció de gos perillós

EL PREU DE NO FER BÉ LES COSES!

- Infracció lleu per superar el llindar que marca la llei en l’ús de maquinària,
electrodomèstics, instruments musicals, animals domèstics... multa fins a 900 €

S’ha fet net de publicitat a
les parets de 10 carrers

- Infracció greu per fer circular vehicles de motor amb silenciadors ineficaços,
incomplets, inadequats o deteriorats, multa de 901 fins a 12.000 €

S’ha denunciat un establiment comercial per abocament reiterat de residus
en un lloc inapropiat

- Infracció molt greu per superar el llindar que marca la llei en l’ús de maquinària,
electrodomèstics, instruments musicals..., multa de 12.001 fins a 300.000 €

L’incivisme ens ha costat més de 6.000 € aquest darrer trimestre
Aquí en teniu alguns exemples

300 €

Incendi a la
Rectoria Vella
Es va cremar la casa
que hi ha a la Rectoria
Vella i s’ha procedit a
tapiar portes i finestres.
Als jardins es va trencar
un arbre, diveres
branques, es van moure
travesses i es va fer una
petita foguera.

250 €

Tanca del Pertegàs
Mentre s’estava procedint a la reparació de la
tanca de fusta del
passeig del Pertegàs
amb una de material
reciclat més cara però
més resistent, uns
vàndals van arrencar els
pals nous i els van tirar
marge avall cap a la
riera.

4.430 €

Crema de contenidors
Al carrer de les Torres
han cremat contenidors
tres vegades consecutives.
S’han instal·lat contenidors
metàl·lics i properament es
tornarà a asfaltar el tram
de carrer malmès. Al carrer
Santiago Rusiñol s’han
cremat dos contenidors i
caldrà reparar l’asfalt. A
l’àrea d’aportació de la
Biblioteca han cremat el
lateral del contenidor de
paper.

300 €

550 €

Pintades al Turó de la
Mare de Déu del Puig
El mes de març es van
netejar les pintades que
van fer al final de l’avinguda Verge del Puig.

Destrosses a la zona de
Can Pàmies i a les Illes
Belles
Actes vandàlics al voltant
de l’àrea de jocs infantils
de can Pàmies: porteria
arrencada, diversos
senyals trencats i
arrencats, deixalles
escampades... cal agrair
la col·laboració dels
veïns en la reinstal·lació
d’alguns d’aquests
elements. També es van
fer destrosses a les Illes
Belles.
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Un poble bonic i agradable
S’amplien els ajuts pel pagament de l’IBI per les famílies
monoparentals i famílies amb dificultats econòmiques
El ple municipal celebrat dijous 30 de març va
aprovar per unanimitat de tots els grups municipals, l’ampliació dels ajuts per fer front al pagament de l’IBI a les famílies monoparentals i a les
famílies amb dificultats econòmiques. Per aquest
any l’Ajuntament n’ha augmentat la partida fins
a 50.000 euros, ha ampliat el llindar de la renda
perquè més ciutadans hi puguin accedir i ha incorporat les famílies monoparentals.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Període de sol·licitud: del 2 de maig al 31 de juliol
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig)
Més informació i documentació: www.santceloni.cat/bonificacions
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L’Escola Montnegre segueix innovant
perquè tot l’alumnat assoleixi l’èxit
Millora de la comprensió lectora

Treball per ambients
El projecte educatiu de l’Escola Montnegre pretén
desenvolupar les capacitats d’autonomia, responsabilitat, esperit crític, coneixements i enriquiment
humà en els alumnes, aspectes indispensables per
saber estar en el món actual i ser competents en el
futur. Tota l’escola vetlla per oferir un aprenentatge
significatiu i funcional on l’alumne és el protagonista
del seu propi aprenentatge.
Aquest any com a novetat, els ambients ja iniciats a
Infantil s’han ampliat a primària. Són diferents espais d’aprenentatge, de comunicació i relació on a
partir de diferents propostes programades pels mestres, els infants poden actuar, experimentar, inventar i interactuar de manera més motivadora, lúdica
i significativa.

Els alumnes escullen un dels cinc ambients d’aprenentatge i s’identifiquen mitjançant una medalla o
una polsera. No obstant, hi ha un límit de nens per
cada ambient , en el cas que un infant tendeixi a anar
sempre al mateix, se’l convida a provar-ne d’altres.
El treball per ambients permet atendre a la diversitat i respectar el procés maduratiu de cada alumne.
Així doncs, afavoreix la seva autonomia fomentant
un hàbits d’ordre i una actitud investigadora. Els
alumnes aprenen mitjançant el joc i l’experimentació
a l’hora que prenen consciència de l’espai i del temps
desenvolupant la seva creativitat.

Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Canvi de sentit al carrer Riells
Des de mitjan març el carrer Riells ha canviat de
sentit de circulació segons les indicacions de la
Comissió d’Espai Públic i Seguretat del Consell de
Poble. Amb aquesta mesura es vol millorar l’accés
al centre del poble i facilitar que els visitants s’aturin a gaudir de La Batllòria. De moment es tracta
d’una actuació de prova en resposta a la petició
que els ha fet arribar un col·lectiu del poble.

16.30 - 22 h
16.30 - 22 h
18.30 - 22 h
16.30 - 22 h
16.30 - 22 h

SANT
JORDI
la batllòria

Segons l’informe PISA (Program Internacional
per l’Avaluació dels Estudiants) del 2015, el 16%
dels estudiants no assoleixen les competències
lectores bàsiques. Aquesta situació afecta el seu
rendiment escolar en conjunt, ja que la manca de
comprensió lectora porta a un baix rendiment en
totes les matèries.
L’escola Montnegre aposta per la millora de la
competència lectora dels seus alumnes i per això
ho porta a terme amb alumnes de primer i segon
de primària amb la col·laboració de quatre voluntàries; tres d’elles són mares de l’escola i manifesten
que estan molt contentes per poder col·laborar i
incidir en la millora educativa de l’escola.
També és clau la implicació de les famílies, que han
de crear l’espai i incentivar la lectura a casa.

El treball per ambients es realitza un cop a la setmana i s’agrupen en dos grups:
- Alumnes de 1r, 2n i 3r: el cos, restaurant, experimentació, artístic i d’anglès.
- Alumnes de 4t, 5è i 6è: matemàtic, restaurant, experimentació, artístic i d’anglès.

NOU HORARI PISTES
POLIESPORTIVES

Pel que fa al cicle inicial, l’escola porta a terme el
projecte LECXIT, amb l’objectiu d’incrementar
l’èxit educatiu a través del treball per la millora de
la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT
està en treballar de forma lúdica i gràcies al voluntariat i a la implicació de l’entorn dels nens i nenes.

23 d’abril
PARADES DE LLIBRES I ROSES
I MANUALITATS
Tot el dia
A la plaça de l’Església
Org.: AMPA Escola Montnegre

BALLADA DE GEGANTS
A les 12.30 h
Al carrer Major
Org.: Colla Geganters Batllòria

SKATE PARC
D’11 a 14 i de 17 a 20 h
Al c. Camí Ral

CONCURS
de patates braves
i VERMUT POPULAR
A les 13 h
A la plaça de l’Església
Org.: Consell Poble Batllòria

HORA DEL CONTE
Una de dracs, amb Alícia Molina
A les 11.30 h
A Can Bruguera

MALABARS
Taller i exhibició
A les 17 h
A la plaça de l’Església

XOCOLATADA
A les 18 h
A la plaça de l’Església
Org.: AMPA de l’Escola
Montnegre
BALL A LA SALA
amb el duo Paco i Eli
A les 18 h
A la Unió Batllorienca
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CLIP
EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

CANT O REEDUCACIÓ DE LA VEU

CURS DE FOTOGRAFIA:
IL·LUMINACIÓ CONTROLADA

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.

Es treballarà amb llum natural i artificial
i els seus efectes, per tal de poder
millorar les seves imatges i dissenyar
espais il·luminats per a la creació fotogràfica.
Formació pràctica i dinàmica adreçada
a persones que tinguin coneixements
de fotografia. La proposta basa la
formació en coneixements sobre com
afecta la llum a la imatge, quin tipus
de llum hi ha i com la podem utilitzar
per aconseguir reflectir el que nosaltres
volem, centrant els continguts en fotografia d’objectes i fotografia de retrat.
Data inici: 5 de maig
Horari: divendres de 19 a 21 h
(6 sessions). Preu: 105 € (el preu inclou
els materials).
És necessari que les persones participants tinguin càmera fotogràfica digital
rèflex o compacta avançada i coneixement mínims d’informàtica.

Oferta de
formació
permanent
de Sant Celoni
i la Batllòria

RESTAURACIÓ I DECORACIÓ
DE MOBLES

INICIACIÓ A LA MARXA NÒRDICA
PELS VOLTANTS DE SANT CELONI.

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.

Es farà formació pràctica de com utilitzar correctament els bastons mentre
caminem o marxem. Aprofitarem la
força que fan els braços, coordinats
amb les cames, per marxar d’una manera fàcil, còmode i saludable. Es veurà
la diferència entre caminar amb o sense
bastons i els beneficis que ens aporta
caminar amb els bastons.
Les persones participants han de poder
caminar 1h i mitja amb normalitat.
Els bastons per a la l’activitat estan
inclosos.

Data inici: 3 abril de 2017
Horari: dilluns a determinar
individualment
Preu: 85,86 € (4 sessions individuals
de 30 min.)
A càrrec de: Esther Castells
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió

Horari: dilluns 18 a 20 h (8 sessions).
Data d’inici: 8 de maigPreu: 50 €
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

CANT per a PARELLES

CURS DE TAST I ELABORACIÓ DE
CERVESA ARTESANA

Tècnica vocal per poder tenir una base
per cantar en cors o en solitari. Tots els
estils. Es treballarà en grups de dues
persones.
Data inici: 3 d’abril de 2017
Horari: dilluns a determinar
Preu: 57,24 € preu per persona (4 sessions 60 min. per a dues persones)
A càrrec de: Esther Castells
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

Procediment per el qual s’elabora la
cervesa, la rellevància i diferencia de
cada uns dels ingredients i processos.
Tast i descripció tècnica de cadascuna
de les seves cerveses. Maridatge amb
productes locals de proximitat.

Organitza: Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny

ALTRES ACTIVITATS

Horari: una sessió el dimarts dia 27 de
juny (de 18 a 20 h).
Preu: 19 € El preu inclou els materials.
A càrrec del restaurant Simultani i la
cerveseria “Cerveses Sant Jordi” de
Cardedeu Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix
Montseny

TALLER OBERT DE DIBUIX I PINTURA

CURS BÀSIC DE BIJUTERIA
(FIL DE METALL I PEDRES)

CURS D’INICIACIÓ AL TAST DE VINS
I CULTURA ENOLÒGICA

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.

Introducció als coneixements bàsics
sobre el món del vi, aprenentatge de
les eines necessàries per realitzar un
tast de vi tècnic i profunditzar en el
món de l’enologia.
Zones vinícoles, teoria de elaboració de
vins i caves, varietats i les seves característiques, identificació de aromes, teoria
del maridatge…..

A càrrec d’Anna Rodríguez, fotògrafa
freelance, formadora i projectes d’acció
social a través de la fotografia.

Descobrir el llenguatge visual i plàstic
propi a través de diferents tècniques
pictòriques.
1.INTRODUCCIÓ A LA PINTURA: Els
elements del llenguatge visual: el
punt, la línia, el pla, el color, la textura
i la composició; perspectiva frontal i
obliqua; el cos humà; diferents procediments pictòrics.
2.PINTURA ACRÍLICA I OLI: Diferents
procediments; diferents suports.
3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne
ha assolit els coneixements bàsics
i ha començat a trobar el seu traç,
referents pictòrics i els procediments
amb els que se sent més còmode,
cal que comenci a experimentar pel
seu compte de manera que puguem
solucionar les dificultats amb les
que s’anirà trobant i reforçar les
mancances.
(*Depenent dels coneixements pictòrics
de l’alumne pot seguir qualsevol dels 3
nivells)
Horari:
dilluns de 19 a 21 h (11 sessions)
Data d’inici:
dilluns 27 de març de 2017
Preu: 86,92 €
(El preu no inclou els materials)
A càrrec de: Glòria Auleda
Organitza: Centre Municipal
d’Expressió
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Segon
trimestre
2017

Horari: dimecres de 18 a 20 h
(5 sessions)
Data d’inici: 31 de maig
Preu: 46 €
A càrrec de: Mar Vidal, professora,
tallerista i joiera
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
MONITOR DE LLEURE INFANTIL I
JUVENIL
Per obtenir la titulació de monitor
d’activitats de lleure infantil i juvenil de
la Secretaria General de la Joventut de
la Generalitat de Catalunya.
Horari presencial:
dilluns a divendres de 17.30 a 21.30 h
(del 16 de maig al 16 de juny).
Etapa lectiva de 150 hores (100 presencials i 25 virtuals), etapa de pràctiques i
memoria (160 hores)
Dissabte dia 10 de juny: sortida de
natura tot el dia.
Preu: 174 €
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 Oriental del
Vallès Oriental

Data d’inici: 3 de maig.
Horari: Dimecres de 19 a 20.30 h
(9 sessions)
Preu: 58,30 €
A càrrec d’Arnau Berenguer, tècnic de
Movit i graduat en CF de Grau de Mig
d’activitats en el medi natural i amb
experiència en la Marxa nòrdica.
Organitza: Sax Sala-Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny

Horari: dimarts 23 de maig,
de 18 a 20 h (3 sessions).
Preu: 60 €
El preu inclou els materials.
A càrrec del restaurant Simultani.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.
MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Curs per a persones que hagin de
manipular aliments fora de l’àmbit
domèstic (l’hosteleria, comerç i alimentació (marc legal, higiene alimentària,
manipulació dels aliments, malalties
d’origen alimentari, etc).
Horari: dijous 1 i 8 de juny
de 18 a 21 h (2 sessions).
Preu: 18,55 € (Inclou el material didàctic) A càrrec d’Antoni Solà (Qualitat i
Seguretat alimentària).
Per a majors de 16 anys.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny

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

Un poble viu i amb oportunitats
Procés per
homologar el
Camp de Tir amb
arc de can Sans

Millores a les
grades del
Camp Municipal
d’Esports

Amb l’objecte de dotar del màxim nivell de seguretat el Camp municipal de Tir amb arc de can
Sans, l’Ajuntament i el Club de Tir amb arc, han
col·laborat en l’establiment de diverses mesures de
millora que permetran assolir l’homologació plena
de l’equipament. Recentment s’han fet les darreres
actuacions com la col·locació d’una tanca longitudinal especial de protecció. Amb aquesta adequació, el Camp municipal de tir de Sant Celoni serà
un dels més segurs i avançats del país.

En el marc del procés d’adequació del Camp Municipal d’Esports 11 de setembre, s’ha intervingut
a les grades de formigó del camp de futbol que
tenien unes obertures a l’estructura que facilitava
l’accés de brutícia i n’impedia un bon manteniment. S’ha adoptat un sistema de segellat que al
mateix temps millora la seva seguretat i l’estètica.
El procés d’adequació del l’equipament haurà de
culminar el 2018 amb el canvi de la gespa artificial
i del drenatge d’aigües del camp.

FELICITATS ESPORTISTES!
Grans marques al Campionat de
Catalunya d’atletisme de veterans
Els celonins van aconseguir grans resultats: Andreu
Gómez Cortada campió en
salt d’alçada, categoria 5054 anys, amb un salt d’1,53
m; Francesc Fauria Capdevila, sotscampió en 800 m,
categoria 50-54 anys, amb
una marca de 2:20.88; Xavier Díaz Ramírez, 8è en
1.500, categoria 40-44 anys,
amb una marca de 4:46.22;
i Agustí Díaz Morón i Manuel Cruz Ortega, 8è i 9è
respectivament als 3000 m,
categoria 45-49 anys.

Júlia Just, campiona d’Espanya
infantil de Karate
Júlia Just Clopés, del Karate Club Just de Sant Celoni, es va proclamar
campiona d’Espanya en la modalitat de Kumite al Campionat d’Espanya
infantil celebrat el 2 d’abril a Córdoba. Excel·lent treball tècnic i tàctic als
combats davant competidores de Castella la Manxa, Astúries i Aragó.

Gent gran activa
Una cinquantena de persones de Sant Celoni van
participar a finals de març a la tercera passejada
del programa “A cent cap els cent”, un projecte
organitzat per l’Àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona adreçat a la gent gran, i del qual en formen part una cinquantena de municipis de la demarcació, entre els quals, Sant Celoni.
L’itinerari va transcórrer pel terme del Prat de Llobregat, van passar pel mirador dels avions, la platja
del Prat, i fins arribar finalment al Parc nou, on
van fer un dinar. En total, 9,5 km. compartits amb
gent de Santpedor, Igualada i el municipi acollidor.

La primavera,
el millor moment
per fer esport!
Arriba el bon temps i amb ell són molts els que es volen posar en forma i canviar
els seus hàbits. Hi ha més hores de sol, ve més de gust estar fora de casa i, el fet
d’anar més lleugers de roba, fa que es vulgui cuidar la silueta a marxes forçades.
Per als que es volen iniciar en la pràctica d’activitat física, primer s’han d’adreçar a
un tècnic esportiu que dissenyarà un programa adequat per assolir el nostre objectiu
tenint en compte el nostre dia a dia, la disponibilitat horària i aquelles afeccions que
un professional de la salut recomani que s’han de tenir en compte.
Si regularment realitzem un programa d’activitats al gimnàs i el que es vol és fer
activitats a l’aire lliure, s’han de seguir una sèrie de consells, com evitar les hores de
màxima exposició al sol perquè l’organisme no faci un esforç a temperatures molt
elevades, així com tenir molt present la hidratació abans, durant i després de l’exercici i dur a terme una correcta alimentació en vitamines i sals minerals per evitar una
deshidratació extrema.
Per a aquells que vulguin combinar les activitats al centre esportiu amb els moments a l’aire lliure, cada cop més les instal·lacions esportives ofereixen diferents
fórmules amb un programa d’activitats ampli i variat, que inclou, entre d’altres,
activitats aquàtiques, atenció personalitzada, servei de salut, zona de relaxació
i activitats en grup organitzades a l’aire lliure i guiades per un dels professionals
del centre.
Al Sot de les Granotes hi trobaràs diferents horaris per sortir a córrer, des d’iniciats fins a grup avançat. A la recepció del centre t’informarem.
Ara no hi ha excusa per començar a cuidar-se. Belluga’t!
Al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes ho trobaràs tot!

17

Espai Obert
77 entitats signen el Pacte Local
pel Referèndum a Sant Celoni

Louise Brown i Xavi Manso corren
per la pau entre Israel i Palestina

La presentació del Pacte Local pel Referèndum
va omplir la sala Bernat Martorell de Can Ramis
el 29 de març amb representants del món associatiu i polític de la Vila. 77 entitats es van adherir
al Pacte i van llegir el manifest que insta els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar
les dificultats polítiques i que s’estableixin les
condicions i garanties per a la celebració d’un Referèndum, es reconeix el Parlament de Catalunya
com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat del país, i es manifesta la convicció que
el referèndum és una eina inclusiva que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya vulguin expressar respecte a la relació política de Catalunya amb
l’Estat espanyol.

L’atleta britànica
establerta a
Catalunya, Louise
Brown, i el també
atleta i Mosso
d’Esquadra, Xavi
Manso, van recórrer el 17 de març
el perímetre de la Franja de Gaza, a Israel. L’objectiu dels dos
celonins era donar visibilitat a persones que lluiten per la
pau entre Israel i Palestina tot recordant la Marxa de l’Esperança (March of Hope), que el passat mes d’octubre va unir
unes 3.000 dones jueves i musulmanes, en un moviment per
la pau entre Israel i Palestina anomenat Women Wage Peace
(WWP). Aquest és el segon projecte de Superant Foscors
que l’any passat es va centrar en les consqüències de la
guerra de Bòsnia.

El cap de setmana de Sant Jordi, el grup promotor estarà a la plaça de la Vila per recollir més adhesions.

Sortides Culturals 2017. Apunta-t’hi!
Una bona oportunitat per conèixer el patrimoni, la història i algun projecte social
del país. Si hi esteu interessats, podeu rebre més informació al telèfon 93 864 12 13
o al correu electrònic promocio.cultural@santceloni.cat

Dissabte 29 d’abril
Cooperativa de iogurts
La Fageda (Olot) i Santa Pau

L’objectiu de La Fageda és inserir laboralment
persones amb discapacitat psíquica a través de
l’elaboració de derivats làctics. Es visita la granja
de vaques, la sala de munyir, s’explica la transformació de la llet i es fa una degustació. A la tarda,
visita guiada del bonic poble de Santa Pau.

Dissabte 13 maig
Museu de Badalona:
la ciutat romana

Al subsòl del Museu de Badalona s’hi conserven 3.400
m2 de restes de la ciutat romana de Baetulo, un conjunt
excepcional. Es visiten les termes i els principals carrers
(Decumanus) amb una innovadora museografia que
ajuda a descobrir la vida quotidiana de la ciutat a
l’època romana.

Inici del període de
sol·licitud de subvencions
per a entitats
Les entitats i associacions del municipi
poden sol·licitar subvencions a
l’Ajuntament a partir del 24 d’abril
i fins el 31 de juliol de 2017.
Els sol·licitants trobaran tota la informació i els
documents de sol·licitud al web
www.santceloni.cat/subvencions
Si necessiten suport específic, poden
adreçar-se al personal del seu
àmbit de referència.

Matí

FEM

FESTA
#FMSantCeloni

Dissabte 27 maig
Peratallada i el poblat ibèric
d’Ullastret

Recorregut guiat pel poble medieval de Peratallada, amb el seu castell, torres, muralles, fossats,
l’església romànica i la plaça de les voltes. A la
tarda, visita del poblat d’Ullastret, la ciutat ibèrica
més gran de Catalunya. Passeig per les muralles,
carrers, cases i temples dels indigets.

Dissabte 10 juny
Ruta de l’exili: Figueres,
La Vajol i Coll de Lli

La ruta de El setè camió, conduïda per Assumpta Montellà: un camió que, a les acaballes de la Guerra Civil, va
perdre la seva càrrega d’or tocant la frontera. Es visita
el castell de Figueres i es segueixen els camins d’exili
per acabar a Coll de Lli, lloc per on Lluís Companys va
creuar la frontera.

Reunió tret de sortida
de Festa Major 2017
Dimarts 25 d’abril
a les 7 del vespre
al bar del Teatre Ateneu
Tens idees i propostes per a la FM 2017?
Et ve de gust compartir-les?
Vols col·laborar en l’organització de la Festa?

Tot
el dia
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Vols conèixer de primera mà les primeres
novetats de la FM?

Grups municipals
Sant Celoni,
compromès
amb la
democràcia
El passat 29 de març es va constituir a Sant Celoni el Pacte Local
pel Referèndum, una manifestació d’adhesió del territori
al Pacte Nacional.
El Pacte Nacional pel Referèndum va néixer el 23 de desembre del passat any a proposta del Parlament de Catalunya
i amb l’impuls del Govern del país. Aquest aplega milers
d’entitats socials, culturals, polítiques... amb el propòsit

Serà realitat
algun dia les
urgències
pediàtriques?
A principis de l’any passat el grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Sant Celoni es va reunir amb el col·lectiu Mares Baix
Montseny per donar suport a la seva demanda de tenir un servei
d’urgències de pediatria a l’hospital de Sant Celoni.
El col·lectiu Mares Baix Montseny feia ja un any que havien
iniciat diferents accions per fer visibles la seva reivindicació: que
l’Hospital de Sant Celoni disposés d’urgències amb recurs
pediàtric. Aquest col·lectiu va començar les seves reivindicacions
amb una recollida de signatures, van fer manifestacions, van acon-

d’impulsar un pacte entre els governs de l’Estat i de la Generalitat que permeti la celebració d’un Referèndum
eficaç i vinculant, perquè la ciutadania catalana pugui
votar sobre el seu futur polític com a nació.
Les entitats de Sant Celoni i del Baix Montseny sempre heu demostrat el vostre compromís amb el país i
la seva gent en iniciatives de caràcter molt diferent però
que han tingut en comú els drets col·lectius, la solidaritat,
l’estima pel territori... En la situació política que viu Catalunya heu tornat un cop més a posicionar-vos i a reivindicar
drets tan bàsics com el diàleg, el respecte i la democràcia.

Però encara queda feina a fer. Cal recollir moltes adhesions
d’entitats però també a nivell individual per fer un clam
a favor de la democràcia. Votar mai pot ser un problema.
Votar pot ser la solució. Fem-ho possible entre tots i adheriu-vos a pactepelreferendum.cat!

Són moltes les fotografies i imatges de moments on hem
demostrat la qualitat humana i de compromís de la gent de

Grup Municipal del PDeCAT
santceloni@partitdemocrata.cat

seguir aprovacions de suport en els plens de tots els ajuntaments
del Baix Montseny i van fer arribar la problemàtica al Síndic de
Greuges de Catalunya.

bona intenció i no serà una realitat aquest any 2017, perquè
en l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat no ha prosperat una esmena presentada pel grup parlamentari socialista que, precisament, havia de preveure la creació del servei
d’urgència pediàtrica en aquest centre hospitalari tots els
dies de l’any. L’esmena presentada en la Comissió d’Economia
va tenir els vots en contra de JxSi, per tant ara mateix no hi ha cap
partida per posar en marxa les urgències pediàtriques.

La demanda pel servei d’urgències pediàtriques va culminar amb
l’aprovació per unanimitat d’una proposta de resolució a
la Comissió de Salut perquè l’Hospital de Sant Celoni tingués
aquest recurs pediàtric a proposta del diputat del PSC al Parlament de Catalunya, Jordi Terrades, que va ser l’impulsor de
la proposta de resolució. La Comissió del Parlament va aprovar
per unanimitat de tots els Grups Parlamentaris la proposta de resolució impulsada pel PSC amb el suport de Junts pel Si i la CUP per
l’habilitació d’aquest servei.
Després d’un any de lluita les urgències de pediatria ja eren molt
a prop de ser una realitat. Però el que semblava una gran noticia,
aquesta resolució aprovada al Parlament, s’ha quedat en una

Volem un govern
celoní valent!

govern en minoria. Aquesta minoria la celebràvem entenent que hi
hauria la necessitat constant no només de parlar, sinó també d’escoltar.

Els Pressupostos del 2017
no són els del canvi

Però el que ens hem trobat és un equip de govern amb dues cares.
De cara enfora tot són cants a la participació i al treball conjunt.
Però de cara endins costa molt arribar a acords, sobretot si són
transformadors o la calculadora electoral no acompanya.

Des de la CUP no hem donat suport als Pressupostos del 2017,
aprovats un cop més amb els vots de CiU i el PSC. Una negativa
conseqüència de la manca de projecte i per les seves formes de liderar, marcades per la falta de valentia a l’hora de construir un Sant
Celoni i una Batllòria al servei de la gent, i també per una manca de
confiança en l’equip de govern.
El govern de CiU no ens genera confiança
Els resultats de les eleccions del 2015 es van traduir en un equip de

Seguim empenyent
pel Baix Montseny
En l’últim dissabte de març, ERC va
reunir a Breda una representació de
totes les candidatures i seccions locals
del partit al Baix Montseny. En aquesta trobada, on hi van participar els alcaldes de Breda, Campins i Cardedeu, va servir per posar fil
a l’agulla en una sèrie d’accions que requereixen una unitat
d’acció de tots els municipis d’aquest territori, per defensar
de forma coordinada els problemes, les necessitats i les aspiracions del Baix Montseny.
En l’últim Informatiu de 2016, des d’ERC us parlàvem de
la importància estratègica del Baix Montseny a partir de

Benvolguts celonins i celonines
Des del grup municipal ICV-EUiA Sant
Celoni i la Batllòria volem en primer
lloc comunicar-vos la creació del nou
subjecte polític conformat per diversos
partits d’esquerres i que intenta ser un
espai integrador i plural, aquest nou
subjecte s’anomena Un País en Comú i es obert per tothom
que hi vulgui participar. Per aquesta raó des del nostre grup
municipal us encoratgem a participar i empoderar-vos per
aconseguir un espai més fort i que estigui més en contacte
amb la realitat ciutadana.
D’altra banda volem aprofitar aquest espai per donar
compte que si bé per fi s’han aprovat els pressupostos i
suposen un increment de la despesa social de 1.170

Sant Celoni. Un cop més podem estar molt orgullosos
com a vila perquè som prop de vuitanta entitats les
que ens hem adherit al Pacte pel Referèndum. Moltes
gràcies per compartir avui aquest compromís amb tots nosaltres. Gràcies per la bona feina que feu dia rere dia.

La CUP, l’única alternativa
Des de la CUP, malgrat tot, seguim i seguirem presentant propostes
que millorin el dia a dia, com aquestes que s’han tirat endavant
gràcies a les mocions que hem presentat al Ple:
- Accelerar el procés construcció de la piscina municipal descoberta
- Buscar solucions per al problema de pas per a vianants i bicicletes a la C-35.

l’exemple d’un projecte concret: el Tritó, impulsat des de
l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament Sant Celoni amb la
participació de molts municipis veïns. Com comentàvem en
aquell article, el Baix Montseny no és una invenció artificial,
sinó un territori amb unes sinergies evidents i naturals.
El Baix Montseny és una realitat social, cultural i econòmica
que es troba a cavall de dues comarques i dues demarcacions provincials que el divideixen. I tenim uns problemes
comuns, com l’ús de la C35, una infraestructura que travessa
aquest territori de punta a punta i que malgrat les millores
que ha tingut a Sant Celoni en els darrers mesos, segueix sent
una carretera que es col·lapsa massa sovint.
Els representants d’ERC d’aquests municipis ens esmercem
cada dia per fer que la vida dels veïns i les veïnes dels nostres pobles sigui una mica millor, i justament per això, no
perdem de vista que hi ha moltes coses que ens uneixen.

milions d’euros, el qual suposa un bon punt d’inici, no
s’ha d’oblidar que l’important és mantenir aquesta voluntat
i l’interès per fer les coses el millor possible per a tal d’ajudar els ciutadans, és a dir, em refereixo per exemple a portar
les urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni, a no
intentar privatitzar el centre d’acollida de menors de Girona
o bé aplicar el promès clivatge de càncer de Colon (que
segons dades de l’AEC és dels que tenen més incidències i
presenten un 64% de possibilitats de supervivència), entre
d’altres de tants exemples.
En línia amb l’anterior el que volem recordar enllaçant així
també amb el primer paràgraf és que qui realment és important, no són els representant polítics, sinó el ciutadans
i que no hauríem d’estar parlant de les voluntats d’aquests
representants sinó de la voluntat de les persones i que
l’única manera que tenim d’aconseguir una millor societat

Esperem que, malgrat aquest llarg camí, el servei d’urgències pediàtriques sigui una realitat properament i des de el govern actual
de la Generalitat se’l doti de partida pressupostària, tal i com havia
demanat el PSC al Parlament, per fer possible aquest servei.
PSC de Sant Celoni i la Batllòria
gmpsc@santceloni.cat

- Impulsar el bus del Soler de Vilardell.
- Treballar per augmentar la recollida selectiva d’escombraries.
- Promoure la municipalització de serveis bàsics, com l’aigua o la
gestió de la neteja dels edifics municipals.
Per un canvi real, cal un govern valent!
Després de 13 anys fent política a Sant Celoni i la Batllòria, coneixem els límits del municipalisme. Però aquest govern, com l’anterior,
el trobem mancat d’idees. Sant Celoni i la Batllòria no es poden
permetre quedar enrere, perquè entre els marges cal saber buscar
les escletxes, aprofitar-les i tenir esperit d’arriscar-se. I sabem del
cert que aquestes escletxes hi són.

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat

Per això, en la trobada de Breda vam acordar seguir-nos
trobant periòdicament per fer un seguiment de les reivindicacions que tenim en comú.
Nosaltres seguirem treballant per estructurar-nos cada dia
més i millor per donar respostes conjuntes a les necessitats
d’aquest territori, al mateix temps que teixirem complicitats
amb les entitats i la resta de forces polítiques per seguir
empenyent per fer que la comarca del Baix Montseny pugui
ser una realitat ben aviat.
Grup municipal d’ERC-AM
www.esquerra.cat/santceloni
facebook.com/erc.santceloni
@ERC_SantCeloni

i unes millors condiciones és participar i fer-nos sentir, perquè aquesta és l’única manera efectiva que tenim de fer
front a les injustícies així com alguns grups de poder de la
societat que pretenen augmentar la seva influència a costa
del ciutadà.
En resum des d’ICV-EUiA Sant Celoni i la Batllòria volem fer
patent la importància que suposa la participació ciutadana
a la societat i en la política per a avançar cap a un futur més
prometedor. D’altra banda us animem a participar en el nou
espai polític per a acostar-lo a la realitat del nostre poble i
del nostre dia a dia.
Grup municipal ICV Sant Celoni i La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com

19

Exposicions
RECTORIA VELLA
Fins el 28 de maig

Dimarts, 18 de abril

Diumenge, 23 de abril

Taller d’Astrologia
A les 10 h. A l’Hotel Suís
Organitza: Banc del Temps

Sant Jordi a la Batllòria
vegeu pàgina 15

Antonio Niebla
Testimoni personal

Contes per a menuts:
Xirimiri de contes i cançons
A les 17.30 h
A la Biblioteca l’Escorxador

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

Tast de llibres: Màgia amb
aliments, del Mag Gerard
A les 19 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Parades de llibres i roses
Tot el dia
A la plaça de la Vila

Passejada guiada
Pertegàs i la Força. Un passeig
pel Sant Celoni medieval
A les 11 h
Al Parc de la Rectoria Vella (sortida)

Mostra de novetats editorials
A les 18 h
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Llibreria Alguer 7

Dijous, 20 de abril
Tastets familiars: Experimentació
Per a infants de 0 a 3 anys
A les 10 h
A l’E. Bressol municipal El Blauet
Cal inscripció prèvia

Del 22 d’abril al 14 de maig

Presentació d’àlbums il·lustrats
infantils
A les 18 h
A la Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Llibreria Els 4 Gats

XXII Concurs Sant Jordi
de fotografia
Inauguració: divendres 21 a les 8 del vespre

ABRIL

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

27 març
2 abril

L3

L1

3-9

L4

L2

10 - 16

L5

L3

17 - 23

L6

L4

24 - 30

L7

L5

1-7

L1

L6

8 - 14

L2

L7

15 - 21

L3

L1

22 - 28

L4

L2

29 maig
4 juny

L5

L3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 -
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M. Pérez
J. Codina
J. Muñozo
R. Álvarez
J.C. Rossà
G. Alvarez
F. Garcia

Gener
ABRIL
arç
dl dm dc Abril
dj dv ds dg
dj
dv
ds
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dl
dm dc dj dv ds dg
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3 31
30 25
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4
11
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5
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elús, 11
0

8
7
15
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29
28

Xerrada: El dol en la infància, que
no pateixi o que no creixi?
A les 21 h
A la sala Bernat Martorell
Organitza: AMPAs de les escoles de
la vila, Biblioteca l’Escorxador

Cinema en VO: Regreso a casa,
de Zhang Yimou
A les 20.30 h
A les sales Ocine
Preu: 4,50 €

Divendres, 28 de abril

Teatre: La culpa no és de Brossa,
és de Freud
A les 20.30 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Parades de llibres i roses
Tot el dia
Febrer
Març
A la plaça de la Vila
dl dm dc dj dv ds dg
dl dm dc dj dv
d’Atletisme
1 2 Control
3 4 d’hivern
5
1 2 3
Escolar en pista
6 7 8 9 Memorial
10 11 Josep
12 Novell
6 7i Olivé
8 9 10
13 14 15 16A les
17 8.30
18 h19
13 14 15 16 17
A la pista municipal d’atletisme
20 21 22 23Organitza:
24 25 26
20Montseny
21 22 23 24
CA Baix

27 28

dg
dg
7

6
14
13
21
20
28
27

dl

dm dc

ds

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Juliol

Sortida cultural a la Cooperativa
Agost
de iogurts La Fageda (Olot) i
ds dgPau dl dm dc dj dv ds
Santa
Tot
1 el2dia
1 2 3 4 5
Cal inscripció prèvia
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A les 19 h
Al Teatre Ateneu, sala gran
Preu: 10 € (general),
Octubre
Novembre
8 € (menors de 5 anys)
dl dm dc dj dv ds dg
dl dm dc dj dv

1
8
15
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Arrossada popular
A les 14 h
Al pati de Can RamisDesembre
Organitza:
Colla
de Diables
ds dg
dl dm
dc dj dv
Preu: Adults: 8 €. Infantil: 5 €.

4
11
18
25

5
12
19
26

4
11
18
25

Dia Internacional de la Dansa
A les 18 h
Al Teatre Ateneu, sala gran
Organitza: Associació “TALP”
Preu: 5 € el mateix dia,
3 € anticipades
Concert: Nakany Kante
A les 22.30 h
Al local de La Jaima Art
Organitza: La Jaima Art
Preu: 5 €

Diumenge, 7 de maig
Mineralexpo
Tot el dia
Teatre Ateneu

Ball de l’Esplai a l’Ateneu,
amb Marisol Grup
A les 18 h
dgAl Teatre Ateneu, sala gran
2 Organitza: Esplai de la Gent Gran
Preu: 5 € socis 6 € no socis

9
16Concert: Nakany Kante
23A les 22.30 h
Al local de La Jaima Art
30Organitza: La Jaima Art
Preu: 5 €

Dissabte, 29 de abril

dj 6adv
ds dgde Colles
dl dm dc dj dv
Trobada
1 Geganteres
2 3 4d’Escoles
A les 17 h
8 A la9 plaça
10 de
11la Vila3 (sortida)
4 5 6 7 8 9
7 8 9 10 11
Escola10
Cor 11
de Maria
15Organitza:
16 17 18
12 13 14 15
16 a14la Roca
15 16
Cercavila
del17
Drac18
A les23
10.3021
h 22 23 24 25
22Màgia:
23 24
25
17
18
19
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22
Gran Gala Màgic Loni,
A la plaça de la Vila
29amb
30 la Cia. Mag Edgard,
24 25 Dúo
26 27 28 29
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31
Organitza:
Colla29
de 30
Diables
Kygalion, El Gran Braulio i Amélie

CASAS - 93 867 57 88
Setembre
CHANUT
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dlDURAN
dm dc - 93
dj 867
dv ds
60 dg
40
dl dm dc dj dv
1 ds
203dg
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1767 9 10 11 12 13 14
11
12
- 9317
06 17
48 18 19 20 21
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Xerrada de presentació de
Som Energia, Som Mobilitat i
Som Connexió
Abril
A les 19 h
dsla sala
dg Bernat
dl dm
dc dj dv
A
Martorell
Organitza:
Som Energia Baix
4 5
Montseny

Preu: 4,50 €

Màgia: Adivina qué,
amb Adrián Conde
A les 12.30 h
A la plaça de la Vila
Juny

Visita al monestir de Montserrat
Activitats de l’AV Can Coll
Tot el dia
Organitza: Ass. de Veïns Can Coll

Programació familiar:
Sempre de vacances, amb
2princesesbarbudes
A les 12 h
Al Teatre Ateneu, sala petita
Preu: 5 €. Menors de 10 anys, 3 €.
Menors de 2 anys, gratuït

Cloenda del curset de
sardanes a les escoles
amb La Principal de Terrassa
A les 10 h
A la plaça de la Vila

1
11 12
3 4 5 6 7 8
Cinema
VO:11
Julieta,
de Pedro
18
19 en10
12 13
14 15
Almodóvar
25
26
17
18
19
20
21
22
A les 20.30 h
Ocine
27 28 29 30 31 A les sales 24
25 26 27 28 29

MAIG
dl
dl
1

Taller: Coeducació,
un camí de tots
Tallers per a pares i mares d’infants
de 0 a 3 anys
A les 17.30 h
A l’E. Bressol municipal El Blauet
Cal inscripció prèvia

Farmàcies
dedeguàrdia
Dissabte, 22
abril 2017

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

liol

Tastets familiars:
Jocs de descoberta
Per a infants de 0 a 3 anys
A les 10 h
A l’Escola Bressol Pascual
Cal inscripció prèvia

Exposició i lliurament de premis
concurs Sant Jordi de Fotografia
A les 20 h
A Can Ramis
Organitza: CESC

Dissabte, 6 de maig

Trobada de CantAires
Recorregut fins la plaça de la Vila
A les 12 h
Al c. Major de Dalt - Barri Vilanova

Dijous, 27 de abril

Tast de llibres: Esquina del
mundo, d’Òscar Sotillos
A les 19 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Tastets familiars: Paraules en
moviment
Per a infants de 0 a 3 anys
A les 10 h
A la Biblioteca l’Escorxador
Cal inscripció prèvia

Escoles bressol al carrer
Activitats
De les 11 a les 13 h
Plaça Compte del Montseny

Club de lectura:
L’elegància de l’eriçó
A les 19 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Espectacle de màgia,
amb Adrián Conde
A les 18 h
A la plaça de la Biblioteca

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

Maig
Agost
dm dc dj dv ds
dm
2 dc
3 dj
4 dv
5 ds
6
1
2
3
4
5
9 10 11 12 13
8 17
9 10
16
18 11
19 12
20
15
16
17
18
23 24 25 26 19
27
22
30 23
31 24 25 26
29 30 31

Dimarts, 25 de abril

Dia Internacional de la Dansa
A les 17.30 h
A la plaça de la Vila
Organitza: Escola Cotrajazz

Ball de l’Esplai a l’Ateneu
amb Elegants
A les 18 h
A l’Ateneu Sala Gran
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Preu: 5 € socis, 6 € no socis

Jornada de portes obertes
Institut Baix Montseny
(Cicles Formatius)
A les 10 h
A l’Institut Baix Montseny

Taller familiar:
La mascota ja té nom!
A les 18 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Prova de sirenes
Inici: 12.20 h - Final: 12.30 h

Certamen cant ocells fringíl·lids
A les 9 h
Pista coberta
Org.: Societat Ocellaire de Sant
Celoni
II Gran Cantada Coral, amb
l’Esplai de Gent Gran
A les 12 h
Al Teatre Ateneu, sala gran
Organitza: Esplai de Gent Gran
Preu: Entrada gratuïta. Donatius
per Càritas

Dijous, 4 de maig

Dilluns, 24 de abril

Divendres, 21 de abril

MAIG

Passejada guiada
L’església parroquial de Sant
Martí i l’esplendor del barroc
A les 18 h
A la plaça de l’Església

Ball de l’Esplai a l’Ateneu,
amb Chofers
A les 18 h
Al Teatre Ateneu, sala gran
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Preu: 5 € socis 6 € no socis

Xerrada: Educar adolescents
sense perdre la calma
amb Jaume Funes
A les 21 h
A la sala Bernat Martorell
Organitza: AMPAs d’escoles de la
vila i Biblioteca l’Escorxador

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

Concert-Vermut amb la Big Band
del CME
A les 12.30 h
Al pati de Can Ramis

Sardanes amb
La Principal de Terrassa
A les 18 h
A la plaça de la Vila

Còmic: Pyongyang, de Guy
Delisle
A les 19 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Horari:
Dimarts, dijous i dissabte de 6 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i
de 6 a 8 del vespre

Diumenge, 30 de abril

Inflables per a la mainada
A les 10 h
A la plaça de l’Església
Organitza: Adamo/Altervac

Dimecres, 19 de abril

CAN RAMIS

Concert: Showarma i els Falafels
A les 23 h
Al local de La Jaima Art
Organitza: La Jaima Art
Preu: Aportació 5€
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Del 8 al 13 de maig
Setmana per la Pau

dgDimarts, 9 de maig

6 Jornada de portes obertes
12 13Institut Baix Montseny (Batxillerat)
A les 18 h
19 20A l’Institut Baix Montseny
26 27

Dissabte, 13 de maig

Sortida cultural al Museu
de Badalona
De les 8 a les 15 h
Cal inscripció prèvia
ds

2
9
16
23
30

dgPlantes i paisatges
3 de la vora de la Tordera
Caminada pels voltants de la
10Batllòria
17A les 10 h
la plaça de l’Església de la
24A
Batllòria
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VI Festival de poesia
A les 18 h
A can Ramis

Diumenge, 14 de maig
Visita comentada
Exposició Antonio Niebla.
Testimoni personal
A les 18 h
A la Rectoria Vella
Ball de l’Esplai a l’Ateneu
amb Arritmics
A les 18 h
Al Teatre Ateneu, sala gran
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Preu: 4 € socis, 5 € no socis

Dissabte, 20 de maig
Exposició de manualitats
A les 18 h
A la sala de exposicions de l’Esplai
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Concert de cant coral
A les 20 h
A l’Església parroquial Sant Martí
Organitza: Coral Briançó

Diumenge, 21 de maig
Sortida trementinaires a Tuixent
Tot el dia
Organitza: PIEG
Cal inscripció prèvia
Ball a l’Esplai amb Xavi
A les 17.30 h
Al Casal de l’Esplai de Gent Gran
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Espectacle GPS: Tempesta
eslava, amb CatAlinKa
A les 18 h i a les 20 h
A l’església de Sant Ponç
Preu: 5 €

Dilluns, 22 de maig
Cinema a L’Esplai
A les 16.30 h
Al Casal de l’Esplai de Gent Gran
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dimarts, 23 de maig
Sardanes a L’Esplai
A les 17 h
Al Casal de l’Esplai de Gent Gran
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dimecres, 24 de maig
Sessió de Bingo
A les 17 h
Al Casal de l’Esplai de Gent Gran
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dijous, 25 de maig
Cantada d’Havaneres,
amb la Coral de l’Esplai
A les 16 h
Al carrer Major, davant l’Esplai
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Taller: Parlar i escoltar als nostres
fills i filles Per a pares i mares
d’infants de 0 a 3 anys
A les 17.30 h
A l’E. bressol municipal El Blauet
Cal inscripció prèvia

Divendres, 26 de maig
Demostració d’activitats
que es fan a l’Esplai
A les 17 h
Al Teatre Ateneu, sala gran
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dissabte, 27 de maig
Sortida cultural Peratallada i
Ullastret
Tot el dia
Cal inscripció prèvia
9è Torneig de petanca
A les 9 h
A les pistes de la Rectoria Vella
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Mostra d’Entitats
De 17 a 21 h
A la plaça de la Vila
Final Concurs Sant Celoni Sona!
A les 23 h
Al Teatre Ateneu, sala petita

Diumenge, 28 de maig
Festa de la Gent Gran de l’Esplai
A les 12 h
Al Casal de l’Esplai de Gent Gran
(punt de sortida)
Organitza: Esplai de la Gent Gran
Visita comentada a l’ Exposició
Antonio Niebla. Testimoni
personal
A les 18 h
A la Rectoria Vella

