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Alcalde

Diu Pablo Picasso: “Quan em diuen que sóc massa vell per fer alguna cosa,
procuro fer-la immediatament”.
Amb aquesta cita donem pas a aquest Informatiu que ja ha arribat al número 100 i on volem destacar el suport a les persones grans i a les ajudes
que des de l’Ajuntament els hi posem a l’abast: Ajuda a domicili, teleassistència, grups de suport per a familiars, arranjaments dels habitatges...
Estem al vostre costat! També destacar la gran feina de persones voluntàries i treballadores de l’Associació Neurològica, del Centre de Dia i de l’Hospital de dia Sant Martí. Gràcies per la vostra tasca dia a dia i per cuidar-los
i acompanyar-los a fer aquelles coses “que cal fer immediatament”. La gent
gran i el seu testimoni de vida ens són molt necessaris per caminar cap
el futur.
També com sempre, hi trobareu un munt d’activitats que han tingut lloc
en aquests mesos, activitats culturals, educatives, esportives... som un
poble viu!!! Gràcies a tots i totes per la vostra implicació en el dia a dia de
Sant Celoni i la Batllòria!
I aprofito aquestes 4 ratlles per desitjar-vos una bona revetlla de Sant Joan,
revetlla que s’iniciarà amb l’arribada de la Flama del Canigó a La Batllòria i
que acabarà amb una bona festa als dos pobles.
Que el civisme hi sigui ben present i que ens permeti gaudir d’una bona
vetllada!

Atenció a la Ciutadania

Atenció al consum

Esports

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

OMIC
93 864 12 12
salutcomunitaria@santceloni.cat

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

Residus

Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes
93 848 69 13

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

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

Formació Permanent

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

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

Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny
93 867 41 75
saxsala@santceloni.cat

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

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

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

Benestar Social

Escola Bressol municipal
93 867 38 87

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

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

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

Habitatge
Oficina Local d’Habitatge
93 864 12 15
habitatge@santceloni.cat
Jutjat de Pau
93 867 07 25

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
Turisme

Mossos d’esquadra
93 867 45 85
112

Ràdio Municipal
93 864 12 21
radio@santceloni.cat

Emergències Sanitàries
112

Salut

Urbanisme

Hospital de Sant Celoni
93 867 03 17
atenciousuari@hsceloni.cat

Àrea de Territori
93 864 12 15
territori@santceloni.cat

Creu Roja emergències
93 867 21 29
Creu Roja Assamblea Local
93 867 26 04
Bombers urgències
112
Avaries aigua (SOREA)
900 30 40 70
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Francesc Deulofeu

CAP
93 867 41 51
Consultori de la Batllòria
93 847 10 32
Consum i conducte de risc
93 864 12 12
eltrito@santceloni.cat

Oficina de Turisme
93 867 01 71

Un poble viu i amb oportunitats

Fem costat a les persones grans
L’Ajuntament de Sant Celoni treballa perquè les persones grans i/o amb dependència puguin romandre
al seu entorn social i familiar sempre que sigui possible i amb garanties de rebre una atenció adequada.
Per això, l’Ajuntament s’ha dotat d’una àmplia cartera de serveis i equipaments enfocats
concretament a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i dels seus familiars.

Serveis per promoure l’autonomia personal al domicili
Per facilitar la vida a casa, es diposa del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), la Teleassistència, el Grup de suport a familiars, entre altres,
gestionats amb visió integral per treballadores socials especialitzades que fan acompanyament al llarg de tot el procés.

132 llars celonines compten
amb el Servei d’Ajuda a
Domicili

274 persones estan
connectades amb
Teleassistència

El SAD ofereix atencions personals i ajuda a la llar,
en dues modalitats:

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.

- Suport en la cura i en activitats de la vida quotidiana en el domicili o entorn habitual a càrrec de
treballadores familiars.
- Suport en tasques de neteja i manteniment
convencional de l’habitatge a càrrec d’auxiliars
de la llar.
La prestació es proporciona per atendre diferents
situacions:
- Quan la persona té reconeguda la situació de
dependència, per part de la Generalitat de
Catalunya.
- Quan sense que hi hagi un reconeixement de
dependència es detecta la necessitat de suport
per dificultats d’ordre personal o social.
La intensitat -en hores de servei mensuals- s’adequa a les necessitats que requereixi la persona o
nucli de convivència a partir del diagnòstic social i
valoració de les professionals de referència i/o dels
trams indicats per la llei de la Dependència.
Actualment el servei es presta a 132 nuclis de
convivència.

Les famílies disposen
d’un Grup de suport
En la mateixa línia de facilitar el manteniment
de l’estada en el propi domicili, i atès que en
ocasions són els familiars qui fan l’atenció,
l’Ajuntament organitza des de fa 7 anys amb el
suport de la Diputació de Barcelona un Grup
de Suport Emocional i Ajuda Mútua per ajudar
a sostenir la sobrecàrrega emocional i física,
disminuir l’estrès i intercanviar experiències.
Cada any es fa una edició del grup al qual hi
assisteixen entre 15 i 20 persones. L’acompanyament/dinamització del grup el fa una psicòloga,
durant 16 sessions (1 per setmana) de 2 hores
de durada. Sempre ha estat molt ben valorat per
les persones que hi han pres part.

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.
Actualment es servei es presta a 274 persones.

Programa de petits
arranjaments i adaptacions
d’habitatges
L’Ajuntament, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, promou actuacions d’adequació
d’instal·lacions bàsiques de les llars de persones en
situació de dependència o amb mobilitat reduïda
que milloren molt les condicions d’ús: canvis de
banyera a plat de dutxa, etc. Des de 2011 s’ha dut
a terme més de 40 millores a llars amb especials
necessitats econòmiques.

Per accedir a algun d’aquest serveis cal dirigir-se a:
Àrea de Comunitat, plaça de Josep Alfaras, 6 - Telèfon 93 864 12 12 / comunitat@santceloni.cat
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Un poble viu i amb oportunitats
Els Centres de Dia atenen als pacients i
donen suport a les famílies
Sant Celoni també compta amb tres centres assistencials d’atenció diürna que atenen pacients amb dificultats d’autonomia i trastorns congnitius
de lleus a avançats: l’Hospital de dia Sant Martí i el Centre de dia Indaleci Losilla –gestionats per l’Hospital de Sant Celoni- i el Centre de l’Associació
Neurològica Amics Baix Montseny. Aquests centres fan una important tasca assistencial i suposen un respir per a les famílies i els cuidadors.

Hospital de dia Sant Martí
Aquest servei està ubicat al Centre sociosanitari Verge del Puig. Atén pacients
amb trastorns cognitius lleus, moderats i avançats amb l’objectiu de frenar l’evolució de la malaltia. S’hi atenen 20 persones durant 4 mesos de 9 a 5 de la tarda, en
dos grups: el de persones amb trastorns cognitius lleus/moderats i un altre grup
amb trastorns cognitius més avançats.

Tallers de memòria
Des de l’Hospital de dia Sant Martí s’organitzen tallers de memòria destinats a
persones a qui se’ls ha diagnosticat un Deteriorament Cognitiu Lleu i amb qui es
pot treballar per impedir l’inici d’una demència. Aquests tallers es fan durant 4 ò
5 mesos i s’atén a unes 20 persones repartides en dos grups, un els dilluns, dimecres i divendres i l’altre els dimarts i dijous de 9 a 13 h al Centre de Dia Indaleci
Losilla. En casos molt determinats, també s’ofereix atenció individualitzada, s’estableixen pautes de tractament a domicili i se’n fa un seguiment personalitzat.

Centre de dia Indaleci Losilla
Des del 2010 ofereix durant el dia, atenció integral i individualitzada a persones
grans, sovint amb algun grau de dependència, ja sigui de tipus físic o psicosocial,
per tal de millorar o mantenir el grau d’autonomia de la persona, ajudant-la a
gaudir del seu temps lliure i donant suport a la família o a les cuidadores que
l’atenen.
Disposa de 40 places. L’ingrés és indefinit fins que el pacient ha de ser ingressat
en un altre recurs, pel fet que físicament ja no hi pugui assistir, donat un alt grau
de dependència.

Associació Neurològica
Baix Montseny
Aquesta entitat es va crear el 2003 amb l’objectiu d’ajudar a les persones amb malalties neurològiques i a les seves famílies. Desenvolupen
les seves activitats cada tarda de dilluns a divendres de 15.30 a 19 h
al recinte municipal Moncanut, al costat del Centre de Dia Indaleci
Losilla. Compten amb 4 professionals i una vintena de voluntaris per
atendre una seixantena d’usuaris cada setmana. Ofereixen programes
d’estimulació cognitiva individuals i grupals, tallers i activitats lúdiques diverses.
Aquest mes de maig, es va inaugurar l’ampliació del local que l’Ajuntament cedeix a l’entitat. L’actuació ha permès disposar d’un nova sala de
50 m2, que es destina especialment a gimnàstica i sala de projeccions.
D’aquesta manera l’entitat ha augmentat l’espai disponible que se’ls
havia quedat petit per atendre el nombre creixent de persones usuàries
i les seves famílies. El cost de les obres ha estat de 53.334,17 €

Per informació sobre les places concertades cal adreçar-se a
l’Àrea de Comunitat, plaça de Josep Alfaras, 6. Telèfon: 93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat
Per informació sobre les places privades cal adreçar-se a la seu del centre:
Recinte Moncanut - carrer de Veneçuela, 7. Telèfon: 93 848 46 64
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Per informació o per fer-se voluntari cal
adreçar-se a la seu de l’Associació (Recinte
Moncanut) carrer de Veneçuela, 7 bis
Telèfon: 93 848 51 03
infoanabm@gmail.com

Vols ser
voluntari/a?
L’Associació Neurològica
necessita persones
de qualsevol edat amb
voluntat d’ajudar,
responsables i
constants.

Gent

gran activa!

La festa gran de l’Esplai
s’ha allargat 15 dies

La 34a Festa gran de l’Associació de Gent gran de
l’Esplai de Sant Celoni s’ha fet aquest any entre el
19 de maig i el 3 de juny. El programa ha aplegat un munt d’actes de tota mena: exposicions,
concerts, cinema, sardanes, bingos, havaneres,
balls, tornejos de petanca... El dia fort va ser el
27 de maig, amb comitiva, Santa missa i dinar de
germanor amb ball de fi de festa. I per tancar bé la
Festa gran, el 2 i 3 de juny representació del musical “Passejant per Broadway” al Teatre Ateneu.

La Setmana per
la Pau 2018 s’ha
centrat en aprendre
a escoltar
Com cada primavera, la Coordinadora d’Entitats
Solidàries de Sant Celoni - CES, ha promogut una
nova edició de la Setmana per la Pau, que enguany
arribava a la 25a edició centrada en sensibilitzar
sobre la importància d’escoltar l’altre. Del 4 i al
12 de maig es va treballar als centre educatius per
mitjà de contes, treballs plàstics i tallers d’Escolta
activa. Dissabte 12 de maig, a la plaça de la Vila,
es van exposar els dibuixos dels escolars i es van
fer accions teatralitzades de resolució de conflictes
proposats per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

Una quinzena de batlloriencs aprenen a utilitzar
bé el telèfon mòbil
El Consell del poble, l’Ajuntament i el Patronat de
la Gent gran, promouen a la Batllòria un taller per
a persones grans per aprendre a utilitzar bé el telèfon mòbil. L’objectiu és familiaritzar les persones
grans amb l’smartphone i ensenyar-los a treure’n
el màxim rendiment. El taller s’organitza en 7
sessions de dues hores, els dimarts de 18 a 20 h. És
gratuït i hi participen una quinzena de persones.

La Batllòria homenatja
62 persones grans
El Patronat de la Gent gran va organitzar el
diumenge 27 de maig el 67è Homenatge a la Gent
gran. Una festa molt viscuda i gaudida pels 62
batllorienc i batllorienques que aquest any van ser
homenatjats. La jornada festiva va començar amb
la Missa solemne, i tot seguit, ballada de gegants,
exhibició de Ball Country i el dinar de germanor
amb ball inclòs com a cloenda. Com cada any no
hi va faltar la foto de familia.

Noves ajudes al pagament del lloguer
Convocatòria oberta fins el 29 de juny
L’ajut per fer front al pagament del lloguer de
l’habitatge on es resideix és del 40% de l’import
del lloguer, amb un màxim mensual de 200 euros.
L’any 2017, l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny
va tramitar 819 sol·licituds d’ajudes al lloguer, amb
una aportació econòmica de més d’1 milió 400 mil
euros.
Per sol·licitar aquest ajut cal complir un seguit de
requisits:
- Ser titular del contracte de lloguer del domicili
habitual i estar-hi empadronat
- Tenir uns ingressos de la unitat de convivència
suficients per a pagar el lloguer i inferiors als
límits establerts

- Estar al corrent del pagament de les rendes de
lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
- Pagar el lloguer per mitjà de transferència
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o
rebut emès per l’administrador de la finca.
- Complir amb les obligacions tributàries:
agència tributària i seguretat social.
Consulteu el detall dels requisits
a www.santceloni.cat/habitatge
o presencialment a l’Oficina d’Habitatge
(edifici Bruc, Bruc, 26
Tel. 93 864 12 15
habitatge@santceloni.cat)

- Pagar un lloguer mensual inferior a 600 euros
(a Sant Celoni: altres pobles, consultar)

L’Ajuntament es dota d’un sistema
per respondre millor a les situacions
de pobresa
L’Ajuntament de Sant Celoni està treballant amb
l’elaboració d’un sistema de diagnosi local de la
pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social. A partir
del coneixement d’aquesta realitat es podrà marcar
millor les línies estratègiques d’actuació per fer-hi
front des de la proximitat. El sistema també vol
incorporar i actualitzar els recursos disponibles al
territori, tant des de les administracions com des

del tercer sector, per poder respondre millor i amb
més rapidesa a les situacions de necessitat.
En els treballs d’elaboració hi participen agents de
sectors diversos com ara la Salut, l’Ocupació, l’Educació, l’Habitatge... Es compta tenir-lo a disposició
durant el mes de setembre.
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Un poble viu i amb oportunitats
Tret de sortida del centenari
de l’orquestra La Lira
ment un dia de Festa Major: la cercavila, sardanes,
concert-vermut, concert de tarda i ball de nit.
També hi haurà una exposició i una conferència.

La Lira i les orquestres
d’abans

Aquest any celebrem el centenari de la fundació de l’orquestra La Lira a Sant Celoni el 1918.
Però no només commemorem els 100 anys de la
seva formació, sinó que també fa 50 anys que es
va dissoldre: era el 1968, després de 50 anys de
funcionament. En record de La Lira, la Big Band
del Centre Municipal d’Expressió ha tingut l’encert
de preparar diferents actes, guiada pel seu director
Josep M. Aparicio.
El tret de sortida va ser diumenge 20 de maig:
la Big Band va fer un magnífic concert al Teatre
Ateneu, organitzat per l’Esplai de la Gent Gran,
amb repertori de l’època de La Lira. Un primer
tast de la celebració del centenari ja es va fer en el
Ball de Gitanes, el 10 i 11 de febrer. La Principal de
Ferro, formada per alumnes i professors del Centre
Municipal d’Expressió, va dedicar els enllaços a
repertori de l’època.
El plat fort dels actes serà per la Festa Major de
Sant Martí, pel novembre. La Big Band es prepara
per fer les tasques que feia una orquestra antiga-

Temps enrere les orquestres eren importantíssimes
en la vida d’un poble. Els balls del diumenge moltes
vegades eren l’únic entreteniment que hi havia:
tothom hi anava, era l’acte social de la festa... i els
joves aprofitaven els balls per festejar i aparellar-se.
La música de les orquestres solemnitzava els actes
importants: processons, misses, festes, ballades de
sardanes, obres de teatre, sarsueles, cants corals...
Per això, als pobles, cada societat o cafè tenia la
seva orquestra i era un dels elements de rivalitat
entre les entitats. La Lira va néixer, justament, al
Centre Popular el 1918, però més endavant, el
1928, l’Ateneu va adquirir els seus serveis i va passar a aquesta societat.
A més dels músics celonins, molts instrumentistes de La Lira provenien de l’Empordà i la Selva,
zones amb bona tradició musical, i alguns es van
establir a Sant Celoni de manera definitiva i van
iniciar, d’aquesta manera, nissagues dedicades a la
música. La majoria d’ells tenien un ofici per als dies
feiners i, en els inicis, bona part es dedicaven a fer
de tapers. L’orquestra La Lira estava considerada
de primera categoria per la qualitat dels músics i la
seva bona interpretació, per això tenia molts contractes per tocar a fora, sobretot a les festes majors.
Els directors de l’orquestra van ser Emili Figueras
(1918-1948) i Ramon Vilà (1949-1960).

El teixit associatiu
celoní, és ben viu!

Diada de Sant Jordi

Per celebrar la diada de Sant Jordi, a Sant Celoni i la Batllòria es va gaudir de llibres, roses i de
molt més: revetlla a la Biblioteca, exposicions,
concerts de música, dansa, cercaviles i ballades
de gegants, sessions de contes en anglès, tallers
de manualitats o passejades guiades pel poble
que van atapeir l’agenda.

Festes de Sant Ponç

Un col·lectiu de veïns i veïnes del barri de Sant
Ponç va promoure la celebració de la diada de
Sant Ponç al barri. Durant tot el dia, a la plaça
Rafael Ferrer, es va comptar amb paradetes de
productes d’artesania, sardanes, animació infantil i una exhibició de ball, sevillanes i rumba. Una activitat del tot reexida amb voluntat
de fer-la créixer entre tots!

Presentació d’un recull gràfic
de Sant Celoni 1965-1990
El divendres 20 d’abril es va presentar a Can Ramis el col·leccionable L’Abans. Sant Celoni, recull
gràfic 1965-1990, realitzat per Josep M. Abril. A
l’acte, que va tenir molt bona acollida, hi van participar l’alcalde, Francesc Deulofeu; Pere Tarridas,
autor del pròleg del llibre, Jaume Alcàzar, coordinador del volum, i l’autor, Josep M. Abril, el qual
va fer referència als fets que van passar a Sant
Celoni en el Sant Jordi de 1978, ara fa 40 anys.
L’obra s’editarà en 50 fascicles que es podran adquirir cada divendres a les llibreries i papereries
del poble; les cobertes del volum i el primer fascicle ja estan disponibles gratuïtament en aquests
establiments. El llibre contindrà unes 1.000 fotografies corresponents als anys seixanta, setanta i
vuitanta, classificades en set grans apartats: festes
i tradicions; gestió institucional; ensenyament;
cultura i entitats; món del treball; esports i lleure
i urbanisme. L’obra està publicada per l’editorial
Efadós, especialitzada en llibres d’història gràfica.
És la mateixa editorial que, fa uns anys, va editar
el primer volum de Sant Celoni: L’Abans. Sant
Celoni, recull gràfic 1880-1965.
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Mostra d’entitats

El dissabte 26 de maig, una part del teixit
associatiu del municipi va participar en la
Mostra d’Entitats. Durant la tarda, les 27 entitats van realitzar tallers, jocs gegants, pràctica
de bàsquet, hoquei, exhibició de rol en viu,
recapta de sang i molt més! Aquesta oferta es
va completar amb la ballada de gegants, taller
de country, presentació del projecte barris i un
sopar popular amb concert.

L’Ajuntament
estrena una nova
oferta estiuenca de
tallers, cursos i
sortides per a joves
L’Ajuntament de Sant Celoni estrena una nova proposta destinada als joves: un programa d’activitats
per realitzar el mes de juliol que van des d’un curs
d’escalada, a sortides en BTT, a un parc vertical,
taller de rap, iniciació al circ, percussió corporal,
slimes o Dj fins a un curs intensiu d’anglès, de
creació cinematogràfica, entre altres. Les opcions
són molt variades. Et convidem a buscar les activitats que siguin del teu interès i a participar-hi.
www.santceloni.cat/joves

Activitats

d’estiu
per a joves

Concurs per
a joves talents
cinematogràfics
Aquest estiu la Biblioteca l’Escorxador organitza el I Concurs VaDeCurts per a joves talents
cinematogràfics. Els participants, de 12 a 21 anys,
hauran de presentar un curtmetratge, original i
inèdit, d’un màxim de 15 minuts, entre el divendres 13 de juliol a les 00.00 i el divendres 20 de
juliol a les 00.00.
Els curtmetratges es dividiran en dues categories,
la A de 12 a 15 anys i la B de 16 a 21 anys. El
guanyador de cadascuna d’elles rebrà un lot de
productes culturals, així com el privilegi de veure
projectat el seu curtmetratge en pantalla gran en
algun dels escenaris que l’Ajuntament habilitarà
durant la Festa Major de Sant Celoni al mes de
setembre.
A més, per tal de donar eines a aquelles persones
interessades en el cinema, es farà un taller d’edició
de vídeo a través del mòbil o de tauleta el dia 4
de juliol. Les persones que hi estiguin interessades cal que es posin en contacte amb la biblioteca
per tal de formalitzar-ne la inscripció.

11 entitats celonines organitzen
casals d’estiu infantils i juvenils
11 entitats de Sant Celoni ofereixen una variada
oferta de casals i activitats per a aquest estiu a
Sant Celoni i la Batllòria. A la guia s’hi pot trobar
des de reforç escolar, a casals d’anglès, campus
esportius, colònies, activitats de lleure de diversa
temàtica (ciència, cinema, tecnologia, robòtica,
manualitats, aventura...), entre altres. Una oferta
ben variada i atractiva amb l’objectiu de promoure el creixement personal dels infants i joves,
fomentar la convivència, la coneixença de noves
amistats, la descoberta d’activitats diferents.

Les seves propostes les trobareu recollides
a la guia que cada any edita l’Ajuntament:
www.santceloni.cat/guiaactivitatsestiu

Les entitats que organitzen casals enguany són:
AFA Soler de Vilardell, AFADIS Associació de
famílies amb discapacitat, AMPA Escola Josep
Pallerola i Roca, AMPA Escola Montnegre,
AMPA Institut Escola La Tordera, Associació de
creatius plàstics Jorca, Club Bàsquet Sant Celoni,
Club Tennis Sant Celoni, Col·legi Cor de Maria,
Col·legi La Salle i Centre Municipal d’Esports Sot
de les Granotes.

Acompanyem els
joves en el seu
projecte de mobilitat internacional
12 joves i les seves famílies han rebut assessorament personal al Sax Sala sobre el seu projecte de
mobilitat internacional. Tot va arrencar amb una
xerrada sobre el tema que va organitzar l’Escola
d’Adults el 24 d’abril amb la participació de TACC
(Taller d’art, cultura i creació) i COCAT (Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya). Es va presentar un ampli
ventall d’oportunitats i ofertes per gaudir d’estades
a l’estranger en el marc de programes d’intercanvi
juvenil, voluntariat, feina a l’estranger, camps de
treball, etc. Són experiències molt diverses amb
durades que poden anar des de dues setmanes a
un any i que gaudeixen de condicions d’accés i permanència molt interessants. Hi van participar una
cinquantena de persones i, al llarg de la sessió, van
tenir l’oportunitat de compartir informació i resoldre dubtes. Per a més informació us podeu posar
en contacte amb el Sax Sala – Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny.

Alumnes de l’Escola
d’Adults posen veu al
conte Laila en català,
soninké i àrab
Amb motiu de Sant Jordi, l’Escola d’Adults va
presentar una versió animada amb so del conte
Laila que van fer el curs passat de forma cooperativa entre totes les alumnes d’Aprendre a llegir
i escriure de nivell 1. Entre totes vam anar construint la història i els personatges combinant
el treball d’aprenentatge de vocabulari amb
l’elaboració del text. Enguany, sobre les imatges
animades del conte, les alumnes hi han posat
veu en les principals llengües que parlen: català,
soninké i àrab. La traducció del conte ha suposat
un treball intensiu i molt enriquidor per a totes
les participants. Per una banda, la comprensió del
text en català i per l’altra la cerca de les paraules
més adequades en la seva pròpia llengua.

HORARI D’ESTIU
Biblioteca l’Escorxador
Matí:
dimecres de 10 a 13.30 h
Tardes:
de dilluns a divendres
de 15.30 a 20.30 h
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Un poble viu i amb oportunitats
S’entrena la fira Montquímic
per potenciar les vocacions
químiques entre els alumnes
celonins
Montquímic, la 1a fira d’experiments químics
dels centres d’Educació Primària i Secundària de
Sant Celoni es va estrenar el 23 de maig al Camp
d’Esports amb la participació d’uns 400 escolars
de 3r i 4t de primària i 1r i 2n d´ESO. El projecte
Montquímic busca promoure metodologies experimentals que motivin l’alumnat i li potenciïn el
gust per la química i, per tant, creixin les vocacions
cap al batxillerat científic i els cicles formatius de la
família de la Química.
Aquests són els experiments presentats
pels centres educatius:
- Cicle de l’aigua (Escola Josep Pallerola i Roca)
- Globus aerostàtics (Col·legi Cor de Maria)

MONT
QUIMIC
SANT CELONI

- Explorant ph, Clarifiquem i desinfectem l’aigua
(Institut Escola La Tordera)
- Slime meravellós o moc fastigós, Tastet de densitats (Institut Baix Montseny)
Montquímic és una iniciativa de l’Ajuntament de
Sant Celoni, el Centre de Recursos Pedagògics i els
centres educatius del municipi i en aquesta primera
edició ha comptat amb el suport de les següents
empreses del territori: Almirall Prodesfarma SA,
Arkema Química SA, Delta Tecnic SA, Givaudan
Ibérica SA, Laboratorios Feltor SA, Oxiris Chemicals SA, Renolit Ibérica SA, S.E. de Carburos
Metálicos SA, Unión Químico Farmacéutica SAU
(Uquifa).

- L’aire ocupa espai (Escola Soler de Vilardell)

Vols estudiar
a l’Escola d’Adults?
Més de 500 persones s’hi
matriculen cada any!
Consulta la seva oferta i matricula’t
CALENDARI
DE PREINSCRIPCIÓ I
MATRÍCULA

ENSENYAMENTS
INICIALS, GESO,
ACCÉS AL SISTEMA REGLAT I
INFORMÀTICA

IDIOMES

Matrícula
alumnat
actual

4 al 8 de juny

11 al 15 de
juny

Sol·licitud
d’entrevistes
d’orientació

11 al 26 de juny

23 d’agost
al 5 de
setembre

Preinscripció/
Entrevistes
d’orientació

18 al 26 de juny

30 d’agost al
5 setembre

Matrícula dels
preinscrits
amb plaça

16 al 23 de juliol

19 al 26 de
setembre

- Torre de líquids, Cromatografia en paper, Determinació de PH mitjançant un indicador de PH
casolà, Preparació d’una estructura core@shell
mitjançant reaccions REDOX (Col·legi La Salle)
- Massa no newtoniana (Escola Montnegre)
- Enlairament de coets, Descomposem l’aigua!
(Escola l’Avet Roig)

Millorar la vida de les persones grans,
fomentar la cultura i el camí escolar:
projectes de l’Ajuntament jove 2018
A finals d’abril es va celebrar el ple extraordinari
Ajuntament Jove 2018 on es van debatre els diferents projectes que presenten els alumnes de 4rt
d’ESO orientats a millorar el municipi. Els alumnes van exposar les seves propostes i els regidors
i regidores del consistori van votar com repartir
els 6 mil euros que s’hi destinen. Aquests són els
projectes i les seves votacions:
Institut Baix Montseny

Pack sènior
Projecte per millorar la qualitat de vida
a les persones grans sense recursos

Camí escolar-sansa bici

Descripció: Elaborar un kid bàsic de salut, motricitat, higiene i entreteniment per millorar la qualitat
de vida de la gent gran de Sant Celoni sense recursos per poder-lo posar en pràctica amb diferents
avis i àvies durant el tercer trimestre.

Autors: Judit Moya, Jose Luis Gonzalo,
Anaïs Barbarà, Júlia Berenguer, Nicole Chicaiza
Descripció: Estudi de la possibilitat de marcar un
camí escolar per als alumnes del Soler de Vilardell i
l’Institut Baix Montseny des de diferents punts del
municipi i fer actuacions per potenciar-ne l’ús. Es
complementa amb l’anàlisi i la proposta d’implementar el bicing a Sant Celoni.
Puntuació: 194 punts Subvenció: 1.355,06 €

Puntuació: 224 punts Subvenció: 1.564,61 €
Col·legi La Salle
Escola L’Avet Roig
Circuit escènic

Ajuda a la tercera edat

Autors: Roger Serrat, Pol Gómez, Intissar El Addab

Autors: Irene Garcia, Marcel Garzón, Pau Campillo,
Marc Campeny, Marçal Lombarte, Adán Trevejo

Descripció: Oferir tres espectacles a 3 espais
diferents (Sax Sala, Can Ramis i el bar de l’Ateneu)
i tres disciplines diferents (ball, música en directe i
teatre) alternativament. S’organitzen 3 grups, que
aniran rotant en els diferents espais en un període
de temps d’una hora i mitja.

Descripció: Realització de diferents activitats
d’acompanyament a gent gran de Sant Celoni
seleccionats des de l’Àrea de Comunitat i segons
necessitats detectades (jocs de taula, exercicis diaris,
compres, ajuda amb les noves tecnologies, ajuda en
l’organització i neteja de la llar, mantenir conversa...)

Puntuació: 212 punts Subvenció: 1.480,79 €

Puntuació: 229 punts Subvenció: 1.599,54 €

Entre maig i juny els alumnes de tots els centres estan tirant endavant els projectes
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Horari:
de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

Centre de Formació
i Ocupació
del Baix Montseny

Rebuda als alumnes
de l’Institut Baix
Montseny que han
viatjat a Mauthausen

Col·legi Cor de Maria

Autors: Laia Bassa, Ignasi Colàs, Pau Deumal,
Ariadna Font, Raül Martínez

Montserrat, 28
tel. 93 867 41 75
cfadults@santceloni.cat
www.santceloni.cat/cfa

Els alumnes de l’Institut Baix Montseny que van
participar a la commemoració del 73è aniversari
de l’alliberament del camp de concentració nazi de
Mauthausen van ser rebuts juntament amb les seves
famílies a la Casa de la Vila el passat 14 de maig per
l’alcalde Francesc Deulofeu. 9 alumnes de l’Institut
Baix Montseny, acompanyats per una professora
hi van viatjar del 4 al 7 de maig amb l’associació
Amical Mauthausen. Aquest és el sisè any que hi
participa l’Institut Baix Montseny, i novament, es
compta amb una subvenció de l’Ajuntament de Sant
Celoni. La professora, Laura Sicart, va posar de
manifest que “el viatge és una classe d’Història viva.
Aquesta experiència vital, de ben segur, portarà
als joves a tenir una visió més madura, crítica i
reflexiva del món”. L’alcalde va manifestar als joves i
a les seves famílies que “aquestes experiències vitals
colpidores deixen petjades profundes que obren
noves portes”. També, els “va agrair el seu testimoni
i empenta per compartir aquesta experiència” amb
els alumnes de 4rt d’ESO de totes les escoles de
Sant Celoni.

Estàs
a l’atur?

L’Ajuntament convoca 14
places temporals noves
L’Ajuntament de Sant Celoni obrirà el mes de
juny una convocatòria de 14 llocs de treball
temporal, amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i del propi consistori celoní.
Les places ofertades, amb contracte fins a 31 de
desembre, són les següents:
- 3 peons de neteja
- 1 peó de manteniment
- 1 peó d’instal·lacions esportives
- 1 peó paleta
- 2 peons de jardineria
- 2 auxiliars administratius
- 2 agents cívics
- 1 tècnic/a auxiliar
- 1 tècnic/a d’ocupació
Durant la primera quinzena del mes de juny
es publicaran les bases de selecció i s’obrirà el
període per a la presentació de les sol·licituds.
Trobareu tota la informació a l’apartat Selecció
de personal de www.santceloni.cat

Èxit de participació en
el curs de carretoners
organitzat pel Servei
Municipal d’Ocupació!
Un total de 15 usuaris del Servei Municipal
d’Ocupació de Sant Celoni han realitzat un curs
de Carretons Elevadors amb una durada 10 hores
amb formació teòrica i pràctica, que es van repartir
entre les instal·lacions del Sax Sala i Riells i Viabrea
Es tracta d’un curs que té per objectiu capacitar al
participant per conduir amb garanties de qualitat i
de seguretat carretons elevadors frontals i retràctils, d’acord amb
la normativa
vigent la UNE
58451/2016.
El Servei Municipal d’Ocupació de
L’Ajuntament de
Sant Celoni, continua apostant per
l’oferta formativa
com a eina que
ajudi en la recerca
de feina. Tota
l’oferta formativa
es pot consultar a
www.santceloni.cat/formacio

La Fira d’en Loni
omple d’infants i
famílies el centre
de la Vila
L’edició d’enguany de la Fira d’en Loni, la fira
infantil i juvenil de Sant Celoni va presentar dissabte 2 de juny una oferta lúdica de qualitat per a
les famílies amb infants i va promocionar l’oferta
comercial i turística del municipi. Un munt d’activitats i més de 30 parades a la plaça de la Vila van
aconseguir atreure un gran nombre de visitants.
Tot i la inestabilitat del temps, la Fira d’en Loni va
ser un èxit: es van vendre més de 500 polseres que
permetien als nens i nenes gaudir de les activitats
programades.

FIRA
D’EN
LONI
Fira infantil
i juvenil

Totes les activitats van ser molt ben acollides, especialment els diferents tallers, la passejada en rucs,
els inflables aquàtics i el trenet, que no van parar
de rebre participants. La Fira també va comptar
amb la participació dels joves de l’Institut amb les
seves activitats solidàries de lluita contra el càncer
infantil, que van completar un dia rodó.

Patricia Rodríguez
entra com a
regidora en
substitució de
Laura Costa
Patricia Rodríguez Pedraja va prendre possessió com a nova regidora del grup del PDeCAT a
l’Ajuntament de Sant Celoni en la sessió del Ple
que es va celebrar el 31 de maig. Patricia Rodríguez pren el relleu a Laura Costa que va deixar el
càrrec per motius professionals que “li impedeixen
dedicar el temps necessari a l’Ajuntament”. Laura
Costa va entrar a l’ajuntament el 2007, i s’hi ha
estat com a regidora durant tres mandats, tant al
govern (2007-2011 i 2015-2018) com a l’oposició
(2011-2015). Rodríguez entra a l’equip de govern
municipal com a regidora de Promoció Econòmica. L’àmbit de Comunicació que deixa vacant
Costa, l’ha assumit la regidora Helena Lagarda.

Laura Costa

El Mercat Municipal
celebra 30 anys
El mercat municipal fa anys i per celebrar-ho,
del 28 de maig al 14 de juliol totes les compres
realitzades en qualsevol parada del mercat
municipal participaran en el sorteig de 6 caixes
Smartbox.
El sorteig tindrà lloc el dissabte 14 de juliol a
les 12 h al mercat municipal en el marc d’un
espectacle d’animació.

Patricia Rodríguez
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Un poble bonic i agradable
CROADA CONTRA
L INCIVISME
CAPÍTOL 8:
Mou-te amb estil
Lluir la
capa?

SAPS que es el
que mes m’agrada
DE CAMINAR PER
SANT CELONI?

- Aparcar el vehicle
davant un gual o en
una plaça reservada
per a discapacitats:
200 €
- Circular per sobre
dels 50 km/hora en
vies urbanes i
travessies:
de 100 a 600 €

Incorrecte,
Fer mobilitat
superactiva!
La joguina de més èxit del
Nadal! A la via has de
complir les mateixes normes
de circulació dels vianants
(a la velocitat d’una persona
i no circular per la calçada)
però als mòduls de l’skatepark del Pertegàs seràs el
rei de la pista!

Cotxe o tren? No ho dubtis: ajuda
a rebaixar els nivells de contaminació
i gaudeix d’una bona lectura. I el
destí? El destí ho marca la pàgina
següent!
A

B
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Sempre que
puguis, oblida’t
del cotxe...
Desplaça’t
a peu!

D

gona

Tens 21 parades per escollir!
Puja al vehicle eficient i
accessible per a cadires de
rodes o cotxets de bebè i punts
de càrrega USB a tots els
seients. De dilluns a divendres
de 7.35 h a 19 h, amb el bus
urbà de punta a punta de
Sant Celoni vas!

- Practicar amb el
monopatí a la via
pública a partir
de les 22 h:
de 150 a 600 €

C. Tarra

La més popular del planeta!
Si la roda va fer evolucionar la
humanitat, la unió de dues rodes
amb un quadre l’ha revolucionat.
Ep! No te’n refiïs mai: respecta
als usuaris de la via, circula a
prop de la vorera dreta, i
sempre amb casc i materials
reflectants. No pedalis sol!

- Circular amb un
vehicle amb nivells
d’emissió de soroll
superiors a les
regulades específicament. Circular
amb vehicles a
motor i ciclomotors
amb el que s’anomena “escape
lliure”, sense el
preceptiu dispositiu
silenciador de les
explosions: 48,08 €

Ca
se
ta

Caminar 30 minuts és fer
salut. Però compte, amb
seguretat! Ulls ben
oberts, passos de
vianants i mòbil lluny de
la vista. Shhh, un secret:
l’activitat física
moderada incrementa
l'esperança de vida
gairebé 4 anys.

EL PREU
DE NO FER BÉ
LES COSES!

A

-7 ON
APCEL
R
BA

LA BATLLÒRIA

C.

El parc mòbil de la
Policia local es renova
El mes de maig la Policia local ha renovat el seu
parc de vehicles que estava molt envellit. S’han
substituït 2 turismes de 14 i 12 anys d’antiguitat
per 2 Nissan Qashqai, dues motos d’11 i 13 anys
per dues Honda NCX 750 i s’ha ampliat amb una
moto Yamaha 125 per als agents de proximitat.

Els joves celonins
es consciencien per
evitar accidents de
trànsit

Vols adoptar un
gos o un gat?

Prop de 500 joves van participar el 17 de maig al
Teatre Ateneu a “Canvi de marxa”, una activitat
educativa impulsada per la fundació privada sense
ànim de lucre Mutual de Conductors i amb la
col·laboració de l’Associació d’Afectats pels Accidents de Trànsit, Bombers de la Generalitat de
Catalunya i la Policia de Proximitat de Sant Celoni
que té l’objectiu de conscienciar sobre les causes i
conseqüències dels accidents de trànsit així com
fomentar conductes responsables i d’autoprotecció
en aquest tram d’edat. Els alumnes de les escoles
Avet Roig, La Salle, Cor de Maria, La Tordera i
de l’Institut Baix Montseny van poder escoltar el
testimoni de persones que han causat o han patit
accidents de trànsit i de les conseqüències que
aquest fet ha tingut sobre les seves vides.

A Sant Celoni i la Batllòria cada
mes s’abandonen una mitjana de
10 gats i gossos que es traslladen a la gossera de Can Clarens.
Si vols tenir una mascota,
l’adopció és la millor opció!
Aquests ja t’esperen.

Es modernitzen tots
els parquímetres de
zona blava
Durant els propers mesos es renovaran tots els
parquímetres de zona blava que hi ha a Sant Celoni. Aquestes noves màquines tenen un funcionament més intuïtiu i permeten el pagament en
efectiu, amb targeta de manera habitual o amb el
sistema contactless i s’està estudiant que també es
pugui fer a través del mòbil.

Nom:
Sexe:
Edat:
Mida:

KOKO
Mascle
Adult
Gran

Nom:
Sexe:
Edat:
Mida:

KOLA
Femella
Adulta
Gran

Vine a veure’ls!

Masia Can Clarens Vallgorguina
Tel. 93 707 44 12
www.mascotesbcn.com

Lliurats els primers 50 mil euros per lluitar
contra el càncer infantil
La campanya “Escuts solidaris” engegada per la
Policia Local de Sant Celoni amb la de Caldes
de Malavella i la d’Hostalric ja ha aconseguit
recollir els primers 50 mil euros que s’han lliurat
a l’Hospital de Sant Joan de Déu Pediatric Cancer
Center de Barcelona. L’alcalde Francesc Deulofeu
i el regidor Àlex Vivancos van acompanyar al
cap de la Policia Local de Sant Celoni a l’acte de
lliurament el 26 de març. Actualment, 106 Policies
Locals d’arreu de Catalunya s’han sumat a la
campanya per recollir fons per la lluita contra el
càncer infantil. Bona feina!

L’incivisme ens ha costat més de 9.500 euros
aquest darrer trimestre!
Aquí en teniu alguns exemples!

350 €

2.500 €

Retirar uralita abandonada a
la via pública.

Robatori de material i portes
destrossades de 20 magatzems dels horts públics

3.400 €

7 contenidors cremats el 7 i 8
d’abril als carrers Roger de Flor,
Campins, plaça Josep Alfaras i
avinguda Verge del Puig

3.300 €

4 contenidors cremats entre maig
i juny : 1 de paper i cartró a l’avinguda Verge del Puig, 2 de paper
i cartró a l’avinguda de la Pau i 1
de resta darrera la Salle
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Un poble bonic i agradable
Aprovat el projecte
d’urbanització del
Passeig Francesc
Fullà
El ple de 31 de maig va aprovar definitivament
el projecte d’arranjament i millora del passeig
Francesc Fullà “Xumbo”, al barri de les Borrelles.
L’actuació preveu mantenir l’aspecte rústic del
carrer amb un paviment similar al sauló compactat
resistent al trànsit puntual de vehicles i amb una
separació d’escorça natural amb la zona enjardinada. Amb la urbanització del passeig, es podrà
donar continuïtat a l’actual carril bici que encercla
el municipi.

Netejar els solars
sense edificar
és obligació de
les persones
propietàries!
L’ajuntament de Sant Celoni recorda a totes les
persones propietàries de solars sense edificar que
la manca de manteniment comporta una important proliferació de vegetació que, al costat de la
manca d’endreça, suposen un risc notable d’incendi i perill pel veïnat i pel medi natural. A més,
genera punts d’abocament incontrolat de residus.
Les ordenances de Sant Celoni indiquen que “els
solars sense edificar hauran d’estar obligatòriament tancats, nets i amb la vegetació correctament
cuidada, i que aquesta responsabilitat recau en la
propietat”.
Si no es manté l’espai en les condicions esmentades, l’Ajuntament pot realitzar les actuacions, exigir a les persones propietàries la despesa, i aplicar
les sancions que s’escaiguin.
A la primavera i a l’estiu s’accentuen les problemàtiques i el risc per la col·lectivitat i és important
que tothom actuï de manera responsable.

El Cementiri
de Sant Celoni
s’amplia amb
100 nínxols i 70
columbaris
A finals del mes de maig han començat les obres
d’ampliació del Cementiri de Sant Celoni. Aquesta actuació permetrà ampliar l’equipament amb
100 nínxols i 70 columbaris. Es preveu que les
obres durin unes 6 setmanes.

Tractament de
l’arbrat públic més
respectuós amb les
persones i el medi
ambient
Després d’un parell d’anys de reducció dels tractaments fitosanitaris tradicionals, aquesta primavera
s’estan realitzant dos tipus de tractament de baix
impacte ambiental: l’endoteràpia i l’alliberament de
fauna útil.
L’endoteràpia s’ha fet en un total de 57 arbres de
la via pública amb afectacions que poden arribar
a ser resistents i que es troben en zones amb poca
diversitat vegetal als voltants. Consisteix en la
injecció en el tronc d’una substància insecticida
que es distribueix per tota la planta a través dels
vasos conductors de saba i arriba fins a les fulles i
branquillons on hi ha els insectes xucladors, com
el pugó. Aquest sistema evita la nebulització de
producte a l’ambient i el contacte amb les persones.
En aquells carrers amb jardins pròxims i on s’ha
observat l’existència de fauna útil o beneficiosa, es
reforçarà aquesta forma de lluita biològica amb
l’alliberament de larves de marieta, un tipus d’escarabat molt voraç especialitzat en menjar pugó,
de manera que en reduirà la seva afectació i les
molèsties als veïns.

A Sant Celoni
apostem per la
biomassa
L’Ajuntament de Sant Celoni aposta per la
biomassa com a font d’energia renovable
en substitució del gas i es treballa amb
l’objectiu d’implantar-la a d’altres equipaments pels seus beneficis ambientals,
socials i econòmics. Des d’aquest curs
2017/2018, la biomassa és la font
d’energia per la calefacció i l’aigua
calenta a les escoles Josep Pallerola i
Soler de Vilardell i des del 2012 del
Centre de Dia Indaleci Losilla. Això vol dir
que el 13% de la potència que es
necessita per la calefacció i aigua calenta
en equipaments municipals a Sant Celoni
ja és d’origen forestal (estella de fusta).

Inauguració de les Calderes
de l’Escola Pallerola

Perquè és bo pel medi ambient
- És una energia renovable que no
contamina l’atmosfera amb CO2.
La combustió de biomassa produeix
aigua i CO2, però la quantitat emesa
d'aquest gas (principal responsable de
l'efecte hivernacle) queda compensat
pel CO2 que prèviament ja han captat
els arbres durant el seu creixement,
abans d’esdevenir fusta.
- Promou una millor gestió dels nostres
boscos: dona sortida a la fusta de
menys qualitat, millora l’estat del bosc i
fa disminuir el risc d’incendi.
- Les cendres resultants de la combustió
es poden utilitzar com a fertilitzant.
Perquè genera llocs de treball
- Per aconseguir 10.000 tones de fusta es
calcula que es necessiten 11,5 llocs de
treball directe (9,5 en tala i desembosc,
1 transport, 1 estellat) i
33 d’indirectes (instal·ladors de calderes, manteniment, distribució pèl·let)
- Afavoreix el desenvolupament del món
rural i suposa una oportunitat
per al sector agrícola.
Perquè estalviem diners
- La previsió d’estalvi a l’Escola Pallerola
és de més d’11.000 euros l’any.
- Gas: 0,073 €/kWh
- Estella: 0,029 €/kWh

Les calderes
de l’Escola
Pallerola
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Són dues calderes de
150kW que funcionen
amb estella i que
garanteixen calefacció i
aigua calenta. La
instal·lació és doblada
per millorar la seguretat
davant possibles fallades.
El sistema de control és
individual de cada espai
per aconseguir una millor
confortabilitat i eficiència.

Esports
La Batllòria ja gaudeix del Camp de futbol
de gespa i les millores a les instal·lacions
El dia 1 de maig es va inaugurar el camp de futbol
de la Batllòria després d’unes obres de remodelació que han permès instal·lar gespa artificial
d’última generació amb un nou sistema de reg del
terreny de joc i un sistema de drenatge i millorar
les instal·lacions, els espais per al públic i els accessos. Va ser una jornada de festa que va començar
al matí i es va allargar durant tot el dia amb set
partits de totes les categories del Club Esportiu
la Batllòria. L’acte va comptar amb la participació
de la colla de geganters de la Batllòria, de molts
batlloriencs i batllorienques, representants de la
Federació catalana de Futbol i de l’alcalde Franscesc Deulofeu, la presidenta del Consell de Poble,
Helena Lagarda i diversos regidors i regidores. Els
protagonistes de la jornada van ser els 104 espor-

tistes al costat dels 16 jugadors veterans del CE La
Batllòria que ja té 85 anys d’història. El més veterà
va ser Martí Xamaní i la sacada d’honor la va fer
Josep Planas.

Una trentena de celonins a la cloenda del
cicle de passejades A 100 cap als 100
La cloenda del cicle de passejades "A 100 cap
als 100" es va fer el 16 de maig a Palau Solità i
Plegamans amb la participació d’una trentena de
celonins i celonines. Es van fer activitats dirigides,
una passejada de 5,5 km i l'entrega de diplomes.
Durant el curs s'han fet caminades d’intercanvi
amb Sabadell, l'Hospitalet i La Llagosta per promoure la sociabilitat i els hàbits de vida saludable
a través de l'activitat física i el coneixement de
l'entorn. Per accedir al cicle cal estar inscrit a les
activitats esportives per a gent gran que organitza
l’Ajuntament de Sant Celoni.

Remodelació de la
gespa del Camp
Municipal d’Esports
11 de Setembre
Entre els mesos de juny i agost es portaran
a terme les obres de remodelació del Camp
Municipal d’Esports 11 de setembre que
consistiran en el canvi de la gespa artificial,
la millora del sistema de reg i d’evacuació de
les aigües, la col·locació de xarxes protectores, de dues porteries de futbol 7 abatibles a
la banda de les grades i l’adquisició d’un nou
marcador electrònic.

Felicitats esportistes!

Karateques celonins David Coris, medalla
de bronze al Campial màxim nivell
onat d’Espanya
Joan Just Clopés i Jordi Valdívia Miranda del
Karate Club Just de Sant Celoni van aconseguir
medalles de plata i bronze respectivament a la
Lliga Nacional Júnior i Sub 21 disputada a finals
d’abril a Bilbao davant els millors competidors de
l’Estat. Els dos karateques van demostrar un nivell
tècnic i tàctic excel·lent que els portarà a competir
el mes d’octubre a Màlaga i el desembre a Madrid
a una gran final davant els 8 millors competidors
classificats de cada categoria. Molta sort!

El jove atleta David Coris Cobos va guanyar la
medalla de bronze al campionat d’Espanya de
proves combinades Sub14 celebrat a Andalusia els
dies 2 i 3 de juny. En David va mantenir un excel·lent nivell en totes tres proves amb les següents
marques: 12’94” en tanques; 5,07 metres en longitud i 1,53 metres en alçada. Una setmana abans, al
Campionat de Catalunya, Coris ja va aconseguir la
segona posició, un molt bon resultat que va anar
acompanyat dels bons resultats que van aconseguir tres companys més del CA Sant Celoni: Jan
Jubany, Martí Casals i Núria Marchante.

XXXVII Copa
Futbol sala Sant
Celoni 2018
Del 20 de juny al 12 de juliol se celebrarà una
nova edició del Torneig d’estiu de Futbol sala
organitzat per l’Ajuntament. Els partits es
jugaran a la pista descoberta del Camp municipal d’esports de 20 a 23 h.
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Espai
Obert
La Batllòria
Els joves s’impliquen amb
les activitats d’estiu
Del 2 de maig al 13 de juny, els joves de la Batllòria
estan cridats a participar a un procés participatiu
per proposar i escollir una activitat per fer aquest
juliol. Les activitats han de tenir un objectiu educatiu, interès social i estar dirigides a joves d’entre 12
i 20 anys. Cada dimecres de 16 a 18 h s’obre l’espai
jove a la Unió Batllorienca per orientar i acompanyar els joves en aquesta tasca. A finals de juny es
donarà a conèixer l’activitat més votada pels joves
i per tant, la que es farà el mes de juliol amb un
pressupost de 1.000 € aportats per l’Ajuntament
de Sant Celoni. Aquesta acció s’emmarca en el
projecte de Joves de la Batllòria que està en procés
de preparació i té com a objectiu millorar la trajectòria vital dels joves en diferents aspectes com
l’acadèmic i laboral, la cohesió social, l’arrelament
al territori, les habilitats socials i les competències
relacionals.

Coincidint amb el final de curs, l’Escola Montnegre vol celebrar el primer any del projecte Toca
Bosc amb tota la comunitat educativa: alumnes,
mestres, famílies i amb totes les entitats i veïns de
la Batllòria. L’acte consistirà en pintar un logo dissenyat pels alumnes a un tros de mur del darrera
del Camp de Futbol amb la participació de tothom
qui ho desitgi.
Toca Bosc és un projecte dels alumnes de 2n de
primària de l’Escola Montnegre que els apropa a
conèixer un bosc de ribera proper, sota el pont
de la Tordera, descobrir-ne les característiques,
tenir-ne cura, afavorir-ne l’estima i el sentiment de
pertinença.

Benvinguda de la flama
del canigó a la Batllòria
Aquest any, la Flama del Canigó entrarà al municipi per la Batllòria. A 2/4 de 6 de la tarda, a
la plaça de l'Església es farà l’acte de benvinguda
de la Flama del Canigó i a les 6 començarà la
Marxa cap a Sant Celoni. Els Maassais acompanyaran la flama corrent a bon ritme i conviden a afegir-s’hi. Recorregut: plaça de l'Església,
Pedra de la Pau, c. Tordera, pont de la Tordera,
pista paral·lela a la Tordera fins l’Altrium.
L’entitat Batcolla organitza la Revetlla de Sant
Joan a la Batllòria com cada any amb un sopar
de carmanyola, música i diversió amb el DJ
Albert Brutau al carrer de les Escoles, davant la
Pedra de la Pau.

Els alumnes de
l’escola Montnegre
conviden a tots els
batlloriencs a pintar
el mural Toca Bosc

Estudien la vegetació per mitjà de la metodologia
de l’aprenentatge significatiu i interdisciplinar perquè permet treballar alhora altres àrees de coneixement, com ara el matemàtic, artístic i digital. Gaudeixen d’un tram del riu Tordera que observen i en
fan un seguiment a través de l’adhesió de l’escola al
Projecte Rius. Oficialment fan dues inspeccions de
l’aigua a l’any (tardor i primavera).

EMBELLIM EL MUR DE TOCA BOSC

REVETLLA
AMB PRECAUCIÓ
I RESPECTE!

SANT
JORDI

Dijous 14 de juny a les 21.30 h
dibuixem el logo al mur
Divendres 15 de juny a les 16.30 h
- Pintarem el logo Toca Bosc
- Farem tallers d’ànalisi d’aigua
- Exposarem els nostres treballs
Hi haurà berenar i música!
T’hi esperem!

Actuacions de millora
de l’accessibilitat i la
mobilitat a la Batllòria

2018

Al carrer Montnegre es va muntar l’skatepark on els
joves de la Batllòria van poder fer piruetes amb els
patinets.

Durant les properes setmanes es realitzaran diferents actuacions per millorar l’accessibilitat, la
seguretat i la mobilitat al centre de la Batllòria. Se
suprimeix i s’inverteix el sentit de la circulació en
algun carrer. Això comportarà també la reubicació
d’algun pas de vianants i de places d’aparcament de
vehicles.
Per a qualsevol consulta o aclariment, us podeu
adreçar a l’Àrea de Seguretat Ciutadana
(c/ Santa Fe, 52 Telèfon 93 864 12 17)
de dilluns a divendres feiners entre les
9 i les 15 hores

A la plaça de l’Església les artistes Momo i Tana van fer
l’improshow “El forat Màgic”, un divertit viatge a través
dels contes amb la participació dels nens i les nenes
de la Batllòria.
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L’AMPA de l’Escola Montnegre va fer tallers per els
nens i nenes tota la tarda, i els pares i mares dels
alumnes de 6è de l’Escola Montnegre van estar
venent roses tot el dia.

Grups municipals
Allà on hi ha justícia
de debò...
Les últimes setmanes es van coneixent
novetats sobre els processos judicials engegats per l’Estat contra els dirigents polítics
sobiranistes. A dia de tancar aquest article,
Bèlgica ha rebutjat l’euroordre del jutge
Llarena contra els consellers Puig, Comín
i Serret i els converteix, així, en persones
lliures. Les mateixes perspectives s’entreveuen en el cas escocès de la consellera Ponsatí. I en el cas
alemany, en l’ordre dictada contra el President Puigdemont, de
moment la defensa ha anat guanyant tots els pols que ha generat
la judicatura espanyola contra el President. També Suïssa s’ha
posicionat contra les extradicions demanades per Marta Rovira o
Anna Gabriel. En definitiva, i tal com deia fa pocs dies el President
Torra, allà on hi ha justícia de debò, guanyem.

La lluita contra la violència de gènere ha
de ser una prioritat
de les polítiques municipals
La lluita contra la violència de gènere ha de ser una prioritat per a
tota la societat i partits polítics i, en primera instància, una obligació dels governs, fent d’aquesta lluita una qüestió d’Estat, tal com
es planteja en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere
aprovat pel Congrés dels Diputats a instàncies del Grup socialista,
un Pacte que no es pot desenvolupar per que el govern del PP no
ha destinat els recursos compromesos.
Són molts els exemples de com la manca de formació en
gènere fomenta la justícia patriarcal amb sentències que
fomenten la revictimització de les dones agredides, la impu-

A Sant Celoni
no ens podem
permetre un
govern aturat

El 2017 el govern celoní només es va gastar el 21,9%
dels diners previstos per a inversions
Un mes després que el govern celoní del CiU aprovés els
Pressupostos del 2018 amb el PSC, es va portar a votació una
modificació d’aquests comptes. Una modificació que demostra la incapacitat de l’actual govern per tirar endavant
les inversions, per exemple, perquè només va gastar una
cinquena part dels diners que tenia disponibles. I, alhora, la
poca exigència d’un PSC que es limita a sortir a la foto.
Vegem-ho.
Segons el Pressupost executat del 2017, a la part de

El que hi ha en joc
és el nostre futur
com a poble
Ja fa tres anys de les darreres eleccions municipals, que en el cas de
Sant Celoni i la Batllòria van suposar
una ruptura del bipartidisme històric que havia existit sempre al nostre municipi. Aquelles
eleccions estaven ja marcades pel procés de construcció
republicana que ha viscut el nostre país en els darrers anys.
Aquest escenari nacional, com s’ha vist des d’aleshores,
havia de sacsejar els grans partits, provocant escissions,
crisis i refundacions, deixant molts cops orfes a gran part
dels seus electors que tradicionalment els havien donat la
confiança.

Bon dia Celonins i Celonines,
Tenim govern, si bé sembla que tot
segueix la mateixa línia ni des del govern
central es vol produir un acostament i
qui espera governar-nos tampoc sembla
voler avançar, si bé no tractem aquí
buscar qui és més o menys culpable. El
que volem en aquest espai és allunyar
un altre cop el focus d’aquest eix polític del nacionalisme,
concretament dels dos nacionalismes.
Per tant posarem de relleu aquí alguns fets que han passat
aquest últim mes. En primer lloc volem fer manifest el rebuig
a la sentència front el cas de la “Manada”, a més volem re-

La justícia europea ha demostrat que l’operatiu judicial orquestrat pels poders espanyols contra els nostres representants, ni és just, ni és en base al dret, i només respon a una
estratègia política de repressió contra qualsevol cosa que
faci olor de democràcia i autodeterminació. Redescobrim un
Estat on no existeix separació de poders i que és capaç d’invertar-se i reinterpretar delictes per perseguir l’oposició política. Un
Estat on surt pràcticament gratuït (i excusat) violar una noia i en
canvi empresona músics per les seves cançons.

I tot això mentre, a dia d’avui, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart porten
més de 240 dies a presó. Oriol Junqueras i Joaquim Forn més
de 220 dies. Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i
Carme Forcadell, més de 115. Una presó preventiva, sense judici,
per delictes que no han comès. Per complir la voluntat majoritària del poble de Catalunya expressada en el seu Parlament de
manera democràtica i pacífica. Una repressió sense precedents i
encara més ignominiosa davant d’altres sentències per corrupció
demostrada.

El 2017 hi ha hagut més de 20.000 sancionats o investigats
a l’Estat espanyol per exercir les seves llibertats. Alcaldes, dirigents polítics, representants d’entitats cíviques, tuitaires, músics,
pallassos, activistes... una llarga llista d’una flagrant vulneració de
drets que suposa una regressió sense precedents en una autoanomenada “democràcia” en ple segle XXI. Cal denunciar i ser actius
contra aquests atacs perquè, com bé ens recorda una campanya
de diverses entitats, “demà pots ser tu”.

Per tot això, denunciem l’ús polític i la manca de garanties de
la justícia espanyola i, juntament amb els milers de celonins i
batlloriencs que de manera compromesa sortim al carrer, tornem
a cridar: Llibertat presos polítics!

nitat dels agressors i que legitimen el masclisme i la cultura
de la violació.

mar en visió de gènere a la judicatura, que és una de les mesures
previstes en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Un dels darrers exemples és la sentència de “La manada”.
Segons la sentència queden com a fets provats que els cinc
homes del grup conegut com ‘La Manada’ van perpetrar una
menyspreable acció d’abús sexual contra una noia a Pamplona
durant les festes de San Fermín de 2016. La sentència entén
que no hi va haver ni violència ni intimidació, i un jutge els volia
absoldre. Cinc homes adults en grup contra una adolescent, que
ha denunciat els fets esperant justícia. El missatge que estem
donant a la societat és molt perillós i, a més, projecta un
marc d’inseguretat per a les noies i dones.

Les polítiques municipals han d’adquirir el compromís ferm
de lluitar contra la violència masclista, com a prioritat política, destinant recursos, campanyes d’informació, conscienciació, atenció, etc... i mostra de solidaritat col·lectiva per
exigir la fi de les violències masclistes.

Creiem fermament que la consideració jurídica dels fets és
contradictòria; els cinc homes han estat condemnats per delictes
continuats d’abús sexual amb prevalença, però no per violació, ja
que el tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual, que
implica violència i intimidació. El relat és incompatible entre el que
es tipifica i la sentència, demostrant la necessitat urgent de for-

despesa corrent de béns i serveis s’han deixat de gastar
més de 2 milions d’euros que estaven previstos. Aquesta
part dels comptes és la que permet fer acció política, és a dir,
incidir en aquells aspectes que l’equip de govern considera
prioritaris. Amb aquests diners, per exemple, s’hauria pogut
pagar l’ampliació del SAD (servei d’atenció domiciliària) o el
SAM (servei d’atenció multidisplinària), incrementar la neteja
dels carrers, començar a implementar la recollida de residus
porta a porta o potenciar l’escola pública.
El mateix ha passat amb el capítol dedicat a les transferències
a entitats i famílies, només s’ha gastat el 49,8% del previst:
dels 1.421.730,22 euros disponibles només se n’han gastat
706.064. En un moment com l’actual, en què tantes famílies
viuen complexes situacions econòmiques, és inadmissible
que l’equip de govern hagi obviat aquests diners que
es podrien haver destinat a ajuts socials. I és que per a
aquest tipus d’ajudes, dels 387.600 euros previstos només se
n’hi han destinat 213.781,42.

Des d’ERC vam llegir clarament aquells resultats municipals
a Sant Celoni i la Batllòria com una indubtable voluntat
ciutadana de superar els vells esquemes i assentar les bases
per la construcció de la República des de totes les institucions. I així ho hem fet. Durant aquests anys hem treballat
intensament per fer que el nostre municipi sigui socialment
més just, on les persones tinguin les mateixes oportunitats
per fer el seu projecte de vida independentment del seu
origen i on es segueixi lluitant per fer efectiva la plena
igualtat entre dones i homes, on totes les persones siguin
lliures i iguals. Aquest és el projecte de la República que
volem, un projecte de país integrador i cohesionat que
el govern espanyol del PP, acompanyat i instigat per C’s i
PSOE, posa en perill de forma permanent, com hem vist
amb l’aplicació de l’article 155.
Aquí és on pivota la principal línia divisòria actualment: entre els que volem garantir la no segregació dels nostres fills

clamar la necessària formació dels cossos judicials en matèria
de gènere.
En segon lloc volem posar de relleu la commemoració que es
va produir el 17 de maig pel Dia Mundial contra homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia i que posa de
manifest una realitat que a vegades se’ns oblida, doncs és un
col·lectiu que encara està lluny d’estar totalment acceptat a la
societat.
En tercer lloc també volem manifestar un fet que potser a
molts mitjans de comunicació se’ls hi ha oblidat i és que a
la guanyadora d’Eurovisió del 2018, la israeliana “Netta”, té
algunes ombres com el fet de participar de la massacre de

Grup Municipal del PDeCAT
santceloni@partitdemocrata.cat

El Grup municipal del PSC de Sant Celoni i la Batllòria dona suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les
agressions sexuals i declara el rebuig a la sentència de La Manada,
un dels pitjors exemples del sentit patriarcal de la Justícia que,
un cop més, afavoreix la impunitat de les agressions masclistes
fomentant la violència masclista institucional.
PSC de Sant Celoni i la Batllòria
gmpsc@santceloni.cat

I la part més escandalosa de tot plegat és el de les inversions.
De les previstes el 2017, només se’n van executar el 21,9%.
L’equip de govern tenia a disposició més de 6,5 milions
d’euros, però només en va gastar 1,5: o sigui que més de 5
milions d’euros van quedar sense invertir. Parlem d’inversions projectades i necessàries com la coberta de les pistes de
l’escola Montnegre, adequar el passeig d’en Xumbo, invertir
en mobiliari urbà, millorar els polígons o climatitzar El Blauet.
Insistim que a Sant Celoni i la Batllòria no ens podem permetre tenir un govern aturat. La situació ja és prou complexa, les
dificultats socioeconòmiques de moltes famílies van en augment, i per això considerem innegociable l’aprofitament
de cadascun dels recursos que tenim.
CUP SANT CELONI
santceloni@cup.cat

a les escoles per raó de llengua i els que volen crear aules
separades; entre els que volem garantir l’accés universal
a la salut a tothom i els que volen excloure a les persones
d’origen immigrant, entre els que volem garantir l’accés a
una informació honesta i plural als nostres mitjans públics i
els que els volen desballestar.
En aquests tres anys, són moltes les persones que s’han
anat incorporant al nostre projecte a Sant Celoni i la Batllòria i seguirem treballant determinats en seguir millorant el
benestar de tots els vilatans i teixint aliances amb tothom
que cregui en la República, unes aliances que vagin fins
tot més enllà dels partits, perquè el que hi ha en joc és el
nostre futur com a poble.
Grup municipal d’ERC-AM
facebook.com/erc.santceloni
@ERC_SantCeloni

Gaza de 2014 o l’apropiament cultural que ha realitzat, sense
oblidar tampoc que Israel el dilluns 14 va tornar a bombardejar Palestina deixant 58 morts i 2700 ferits.
Per últim volem també posar de relleu el dia del Orgull Boig
que es va commemorar el dia 21 de maig, doncs és un col·lectiu fortament estigmatitzat i s’ha de buscar la seva inserció i
acceptació social.
Grup municipal ICV Sant Celoni i
La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com
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L’Entrevista

Exposicions
RECTORIA VELLA
Del 2 de juny al 15 de juliol

Nova York

Pintures de Carme Aymar
Horari:
Dijous, divendres i dissabtes,
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

Josep Mercader

President del Club Esportiu La Batllòria

Visita comentada:
Diumenge 17 de juny a les 7 de la tarda

CAN RAMIS
Del 2 al 24 de juny

Imago / Phasma

Imatges d’Emili Argemí
Horari:
Dissabtes i feiners, de 6 a 8 de la tarda
Diumenges i festius, de 12 a 2/4 de 2 del migdia i
de 6 a 8 de la tarda

BIBLIOTECA L’ESCORXADOR
De l’1 al 30 de juny

L’Igor, una dona meravellosa

Fotografies i il·lustracions d’Andrea Montes
Horari:
Matins: dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 20 h

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h
JUNY

Taxi
guàrdia

Taxi
retén

26 maig - 3 juny

L1

L6

4 - 10

L2

L7

11 - 16

L3

L1

18 - 24

L4

L2

25 juny - 1 juliol

L5

L3

2-8

L6

L4

9 - 15

L7

L5

16 - 22

L1

L6

23 - 29

L2

L7

JULIOL

J

osep Mercader és el
president del Club
Esportiu La Batllòria.
Apassionat del futbol
des de petit, ha tocat
tots els pals de paller
del futbol a la Batllòria: de jugador (era davanter centre perquè
li agradava marcar gols), després va ser entrenador i ara des
de fa 8 anys n’és el president. El
Club compta amb 85 anys d’història i actualment passa per un
dels seus millors moments.

amb el primer equip,hi ha públic. A
l’haver pujat de categoria aquest any,
el camp nou... ve molta gent. Inclús
altres equips sempre ens diuen “Carai,
quanta gent”.
Com has apuntat, el primer equip
està en un molt bon moment.
L’any passat estàvem a quarta catalana
i vàrem pujar a tercera. Hi hem estat
només dos cops, aquesta és la tercera
vegada en 85 d’anys d’història. Al
principi de temporada vam dir que si
manteníem la categoria, ja estaríem
contents. Ara resulta que, entre els
fitxatges que s’han fet i una cosa i
altra, ha anat molt bé i estem a dalt
de la classificació lluitant per ser
segons. Jo ho comparo amb el Girona
d’aquest any: estàs per mantenir-te
i llavors resulta que pel que sigui les
coses van bé i estem fent una molt
bona temporada.

Sempre heu jugat sota els mateixos
colors?
Els colors són verd i blanc de sempre.
Ara tenim espònsors i cada equip
porta el seu. És una altra manera
d’aconseguir diners. Però els colors
són el verd i blanc. L’escut sí que
ha evolucionat. Una època en què
l’Inacsa hi participava molt, fins i tot
el club es deia Inacsa CD La Batllòria,
portava un rodet de fil. Des del 2009
tenim un escut nou amb el campanar
de la Batllòria, una part que representa el Montnegre, a part de la pilota
on conservem una “I” d’Inacsa i els
nostres colors.

un moment que no hi havia ningú i
un club amb tanta història val la pena
tirar-lo endavant i vaig agafar-ho. I
ara farà vuit anys i no em desagrada
sincerament. Bé, com que ha anat bé
la cosa...
És a dir que la junta actual funciona.
Amb els companys de junta, hem intentat de mica en mica anar fent i s’ha
aconseguit créixer i hem lluitat molt
per tenir el camp de gespa. La veritat
és que sí, estem contents.

I el futur? Et veus de president?
De moment en sóc. La junta sortim
per sis anys. Ja es veurà, els anys
passen també. És maco, ho passes bé
Algun record especial d’aquests 85
però hi ha molts maldecaps i moltes
anys de història?
Sí! Als inicis no hi havia ni vestidors. coses, és evident. Ja ho veurem. De
moment és gaudir-lo ara que tenim
Et canviaves al poble o a la societat
el camp. Quan arribi el moment ja es
o a la rectoria i travessaves el poble a
peu! I després de jugar, als safarejos és veurà. És molt important també tenir
un bon coordinador i una bona junta.
on anava la gent. Imagina’t-ho. Clar,
És bàsic!
era un camp molt petitet i no pla del
tot!Però tot i això, jugàvem a futbol
que era el que ens agradava i amb el
que ens ho passàvem bé. Ha canviat
Quin és el millor racó
molt. La gent ara si no juguen amb
de la Batllòria per perdre’s?
herba no els hi agrada i nosaltres teníEl camp de futbol. Per mi sí, el
em terra fins ara!
camp de futbol.

Al club esteu ara d’enhorabona perquè l’1 de maig vau estrenar el camp
de gespa artificial. Esteu contents?
30 juliol - 5 agost
L3
L1
Sí, molt contents perquè ens ha costat
molt. Fins ara estàvem amb inferiori- Excel·lent.
Farmàcies
de 87
guàrdia
L1 M. Palacio 629
80 70 2018
Sí, sí, nosaltres en aquests moments
tat perquè els altres camps en tenien
L2 J. Codina 617 55 42 66
i això ens dificultava trobar jugadors. ja hem complert. Estem més que
L3 J. Muñozo 659 49 44 11
ener
Febrer
Març Han sigut 8 anys de lluita
Abril
per aconse- contents.
L4
629 69dl48 dm
67 dc dj dv guir-ho
aradm
estem
dj dv ds dg
dl dm dc djR. Álvarez
dv ds dg
ds dgperò dl
dc molt
dj contents,
dv ds dg
L5 Tenir tants equips per un club petit
J.C. Rossà 649 44 77 52
4 5 6 7 L6 1 2 3 4
1 2 molt.
3 4
1 deu costar.
G. Álvarez 670 27 90 90
11 12 13 14 L75- 6 7 8 F. 9Garcia
10 11
6 7 8 9 Quines
10 11millores
2 3hi ha4 hagut?
5 6 7 8 Vam començar amb menys equips
608 13509 12
I algun jugador destacable?
artificial
al camp,
18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18
12 13 14 15 16 S’ha
17 posat
18 gespa
9 10
11 12
13 14 15i hem anat creixent . Ens faltaria un
canviat16
les 17
porteries
de futbol
25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25
19 20 21 22 23 s’han
24 25
18 19
20 217, 22equip de juvenil i de cadet per omplir Vam tenir un jugador que era de la
tota l’escala. Al ser un club petit, l’eco- Batllòria, l’Alfred Matamala, que va
s’han posat xarxes de separació, s’ha
26 27 28
26 27 28 29 30 pintat
31 el camp...
23 Ara
24 encara
25 26 quedarà
27 28 29nomia... hem de treure diners d’allà
fitxar per l’Espanyol.
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
També hi ha en Joaquim López, una
30 que suposo que es
Farmàcies de guàrdia 2018
on podem i avui dia és tot molt car:
una segona fase
les fitxes, els àrbitres... Ho hem de fer persona que ha estat tota la vida
farà d’aquí a un parell d’anys o així.
vinculada al club: com a jugador, encom podem.
JUNY
Maig
Juny
Juliol
Agost
ebrer
Març
Abril Serà per millorar els vestuaris.
trenador i president. Als anys seixanta
dj dv ds dg
dl dm dc dj dv ds dg
dl dm dc dj dv Ara
ds li dg
dl rendiment,
dm dc djdoncs.
dv ds dg El Club té força història! Es va funera un dels que ho portaven i va ser
traureu
llavors la primera vegada que es va
31 42 53 64
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Sí. Se suposa
que a partir
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en un
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amb l’únic jugador viu del primer
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portiu
La
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quants
nens
hi
30 31
equip del club.
equips com el Granollers. Fins i tot,
juguen actualment?
És en Martí Xamaní i té 95 anys! Va
d’aquells jugadors, n’hi va haver un,
En aquests moments són 8 equips.
ser el més gran de la celebració.
en Moragas, que va anar al Sabadell
JULIOL
embre
Octubre
Novembre
Desembre
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On portaries algú de fora?
Obvi, a veure La Batllòria.
Al futbol vull dir.
Si fossis alcalde del poble
què faries?
Uf, seria molt difícil què jo em
posés en política. Però si fos
alcalde una de les coses que més
faria és reforçar la seguretat del
poble. Que jo crec que és una de
les mancances que tenim.
Com t’imagines la Batllòria
el 2030?
Com ara o que hagi millorat. Me
l’imagino millor, que sigui millor
que ara, que els problemes que hi
pugui haver estiguin arreglats i que
vagi molt bé tot.
Un desig per la Batllòria?
Ara no sé si ficar-me en política.
Clar, a nosaltres sempre ens ha
interessat estar sols. Sé que és
difícil, sé que tal com estan els
moments és complicat perquè tendeixen més a unir que a desunir.
Però clar, una de les aspiracions
dels que són de la Batllòria, seria
anar sols. Som un poble però
depenem de Sant Celoni.
Quin és el millor record que
tens lligat amb la Batllòria?
Jo sempre lligat amb el futbol. Els
moments millors del futbol com
aquella època dels juvenils o ara,
jo crec que per mi són dels millors
moments i els més macos.

