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El Carnaval tanca els
actes del 250 anys
de Gitanes
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Un ajuntament a ritme vibrant
Aquest febrer ens endinsem al Carnaval i a la Quaresma sense perdre
ritme, que a casa el marquen especialment les Gitanes des de fa més
de dos segles.
Ho veureu en aquesta edició de l’Informatiu, que obre pàgines amb
música, cinema, història i la rica activitat cultural que omple els nostres
carrers. Seguim amb els 315.000 euros que s’han destinat el que va
de curs a les ajudes per l’educació i les activitats de protesta i treball
social que es fan conjuntament amb tantes entitats i persones voluntàries contra la violència de gènere, contra el càncer, en la recollida
d’aliments o la Marató de TV3, entre d’altres.

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

Contactes d’interès

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni
Impressió: Impremta Pagès
Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació www.santceloni.cat

Seguim posant mesures i insistint amb el civisme a través de la campanya que es torna a fixar amb els residus i posem maco Sant Celoni amb
l’asfaltat de molts carrers, transformacions de places i millores d’edificis.
Hi trobarem la informació dels impostos i les taxes per aquest any,
en la seva majoria congelats i amb majors facilitats per accedir a
bonificacions i com cada any publiquem les retribucions i despeses
dels càrrecs electes de l’ajuntament.
Finalment, ens fa il·lusió presentar-vos una novetat: a partir d’ara, amb
la voluntat de seguir ampliant la col·laboració institució-ciutadania,
a la contraportada hi trobarem una entrevista a persones o entitats que
d’una manera destacada també fan que aquesta vila sigui millor.
Tot això sense oblidar els presos polítics ni descansar en la lluita per
la nostra democràcia i els drets civils. Ferro per tothom!

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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També coneixerem com hem pogut ajudar centenars de persones en
la seva vida laboral al Sax Sala, la nova ruta turística Tourdera i tota la
potència dels i les nostres esportistes en la Maasaiada, el cros, el voleibol o el tant esperat camp de gespa de la Batllòria.

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

La festa de Carnaval a Sant Celoni s’iniciarà
amb el divendres 9 amb les rues infantils que
organitzen les diferents escoles. La festa continuarà el dissabte 10 amb l’arribada del Rei Carnestoltes i la concentració i rua de comparses.
Podrem gaudir de la música, les disfresses i les
coreografies al llarg del cercavila i especialment,
a la plaça de la Vila on els diferents grups s’atu-
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Les festes de Carnaval d’enguany tancaran els
actes de celebració dels 250 anys de Gitanes a
Sant Celoni. Ha estat un any d’actes diversos de
reconeixement i de posada en valor d’una festa
que forma part del patrimoni i de la identitat
local. El 3 de febrer, a les 2/4 de 6 de la tarda,
una cercavila que sortirà del carrer Major ens
portarà cap a la Rectoria Vella per inaugurar
l’exposició Ball de Gitanes, més de 250 anys.
El dissabte 10 hi haurà la festa de la Filferrada
amb el cercavila i el ball de gitanes de la colla
del Filferro i el dia 11 gaudirem amb la Festa de
Gitanes amb la colla del Ferro i tots els elements
festius.
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15 abril

19 h / Teatre Ateneu
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microteatre fora
del teatre

Divendres i dissabte

Diumenge

Visita comentada:
Diumenge 18 de febrer, a les 6 de la tarda
Diumenge 25 de març, a les 6 de la tarda

Píndoles

Isla Elefante
Projectes culturals

20.30 h / Teatre Ateneu
Sala Petita

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

Zum-Zum Teatre

20 h / Teatre Ateneu
Diferents espais

23 i 24 febrer

Ball de Gitanes,
més de 250 anys

Gaudeix-ne!

20 h / Teatre Ateneu
Sala Petita

12 h / Teatre Ateneu
Sala Petita

Del 3 de febrer al 8 d’abril

A la Batllòria la festa de Carnaval tindrà lloc
el dissabte 10 de febrer, a la tarda, amb la rua
de comparses, i seguidament al pati de l’escola
Montnegre música i ball amb un DJ.

Cia Indòmita

4 febrer

EXPOSICIÓ
Can Ramis

El diumenge 12, els més petits podran gaudir del
ball de disfresses infantil al Teatre Ateneu amb
el grup Pep Puigdemont i els Sidrus. I finalment,
per acabar les festes de Carnaval, el dimecres 1
de març, vetllarem el Carnestoltes, enterrarem la
sardina i gaudirem del correfoc i d’una sardinada popular a la plaça.

Pares nostres

17 febrer

JOVE

raran per mostrar-nos tot el que han preparat.
A partir de les 9 del vespre hi haurà un sopar
per a la gent de les comparses, el lliurament de
premis del concurs de comparses amb premis
per valor de 250€ a la comparsa més elaborada,
la més original i la més votada i fins les 3 de la
matinada ball de disfresses per a tothom amb
Magictones i el DJ LeeBeats.

3 febrer
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ANYS
Gitanes
Celoni

El Carnaval tancarà els actes de celebració
dels 250 anys de Gitanes a Sant Celoni
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Centre de titelles
de Lleida

III Concurs de
Dansa del Baix
Montseny

28 abril
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Cia Anna Roca

2n Festival
internacional
de màgia de Sant Celoni
Cia Mag Edgard

Simfonia dels
videjocs
OBM - Orquestra del
Baix Montseny

Ara som
gegants preestrena
Joan Dausà

29 abril
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Diumenge

La nena dels
pardals

18 h / Teatre Ateneu
Sala Gran

6 maig
12 h / Teatre Ateneu
Sala Petita
Divendres, dissabte i
diumenge

11, 12 i 13
maig

Cia Los + La Fàbrica de Lied

Teatre al Detall +
La Tresca i la Verdesca

La forma de
les coses
Trocateatre

21 i 18 h / Teatre Ateneu
Sala Petita
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Maraca Soul
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Coral Briançó

19 maig

MUS

Dissabte i diumenge

2 i 3 juny

Les noies de
Mossbank
Road
Bitó Produccions

Passejant per
Broadway

Més informació i venda d’entrades a www.santceloni.cat/teatreateneu

Properament

amanides

Vine
al bar!

pizzes entrepans
menús infantils
plats combinats

menús per a grups

tapes

Productes de

HORARI

de dimarts a dijous de 14 a 23.30h i
de divendres a diumenge
de 10 del matí a 1 de la nit

RESERVES I INFORMACIÓ
93 867 05 85
barteatreateneu@gmail.com
Carretera Vella, 25, Sant Celoni

proximitat
i qualitat
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Un poble viu i amb oportunitats
Ja saps que cada divendres
hi ha cinema en versió
original a Sant Celoni?
Les pel·lícules més
interessants del panorama independent recent
en versió original, es
a l’Altrium
projecten cada divendres
a dos quarts de nou del
Cada divendres
a les 20.30 h
vespre a les sales Ocine,
pel·lícules en
al preu de 4,50 €. VO a
versió original
l’Altrium arrenca de El
petit cinema. El cinema
alternatiu de Sant Celoni, projecte guanyador de
l’Ajuntament Jove 2014 i és possible gràcies a la
col·laboració entre l’empresa Ocine i l’Ajuntament
de Sant Celoni.

VO

L’Ajuntament amplia el fons d’art
municipal amb l’obra Mercat de Sant
Celoni del celoní Francesc Guinart
El pintor celoní Francesc
Guinart Candelich
Francesc Guinart Candelich va néixer a Sant Celoni
l’any 1888 i va morir a Barcelona el 1974. És un
pintor paisatgista de qualitat i prestigi reconegut. Va
estudiar a Llotja, l’Escola de Belles Arts de Barcelona,
i va participar a les exposicions oficials de Barcelona
entre els anys 1918 i 1923, a la Internacional de 1929
i a les de Primavera dels anys 1933 i 1936. També va
exposar amb èxit a diferents galeries barcelonines o
al Salons de Tardor de Madrid i Paris... on va obtenir
diverses mencions i premis.

Consulta la cartellera:
www.santceloni.cat/voaltrium

El documental Testimonis
de la reraguarda, de Xavier
Alfaras, ja disponible al web
Ja podeu recuperar al web municipal el documental
de Xavier Alfaras
Testimonis de
la rereguarda,
dividit en tres
capítols: Jornades
Revolucionàries; Alarma aèria i Privacions que
es van presentar a les V Jornades de la Memòria
Històrica a Sant Celoni centrades en la mobilització
de celonins al front durant la guerra civil espanyola.
També hi trobareu el video on Ton Barnola explica
les seves vivències a la Lleva del Biberó.
Tots els videos i informació de Memòria històrica
a: www.santceloni.cat/memoriahistorica

L’Ajuntament ha adquirit un oli sobre tela: el Mercat
de Sant Celoni, pintat per l’artista celoní Francesc
Guinart Candelich el 1924. Es tracta d’una obra de
qualitat extraordinària i de mides considerables
(120 x 130 cm), per la qual cosa es pot qualificar
d’una peça digna de figurar en un museu. És una
de les obres més destacables del pintor que quedarà
exposada a la Sala de Plens.
Guinart realitzà aquest oli quan tenia 36 anys, en
el moment àlgid de la seva carrera artística. Era el
1924, just dos anys abans que s’inaugurés el nou
Ajuntament. A més del seu valor artístic, la tela esdevé un testimoni històric interessant. Representa el
tradicional mercat del poble, un dels elements que li
dóna importància i el converteix en referent i capital
de la comarca del Baix Montseny. És el mercat de
la plaça Major, ara de la Vila, vist des d’un balcó de
l’Hotel Suís. A l’esquerra hi ha les voltes o cases porticades i al fons l’edifici de l’antic Ajuntament, que el
1926 es va renovar amb la Casa de la Vila actual.

L’any 1936 va marxar a Argentina, on va residir fins
al 1948. Hi va mostrar, amb bona acceptació, obres
de temàtica catalana. També va realitzar exposicions
a Colòmbia, Uruguai o Brasil i es poden trobar obres
seves en museus americans. L’any 1948 va tornar a
Catalunya. Es caracteritza per la pintura de multituds
en escenaris naturals, com aplecs, berenars, trobades... i en festes i tradicions urbanes, com els mercats,
balls de gitanes, envelats... on apareixen conjunts de
personatges moguts i acolorits. Entre els temes pictòrics de Guinart destaca la preferència pel Montseny
i les Guilleries. Va pintar, en molts dels seus olis,
paisatges i festes de Sant Celoni i la comarca natural
del Baix Montseny, a més de col·laborar activament
en les manifestacions culturals celonines abans de la
Guerra Civil.
El fons d’art municipal ja compta amb diverses obres
d’aquest reconegut pintor celoní: Ball de Gitanes del
Vallès. Sant Celoni; La dida de Callús, Sortida de missa. Sant Celoni (1948); Paisatge del Montseny (1964),
i Homenatge als vells. Arbúcies (1964). Amb el Mercat de Sant Celoni (1924) el patrimoni municipal s’ha
incrementat amb una obra excepcional, mostra de la
gran qualitat de l’artista.

Boniques festes de Nadal i Reis!
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L’exposició Una mar de poesia homenatja a Pablo
Neruda. Fins a finals de gener la Rectoria Vella ha
acollit la mostra d’artistes del Baix Montseny com de
Glòria Auleda, Rob Dubois, Judit Gil, Marduix, Martí
Pey, Carles Puche, Stefano Puddu i Núria Rossell.

Visites teatralitzades a Sant Celoni. Amb molt
d’humor La Remei i el Fonsu van mostrar els elements
patrimonials més destacats del nostre municipi i la
seva història durant els dies 23 i 24 de desembre.

Festa de Cap d’Any L’Esplai de la Gent Gran va dir
adéu a l’any 2017 amb un sopar de comiat a l’Ateneu
i un ball després de mitjanit, amb èxit d’assistència. El
jovent va omplir el Pavelló a la gran festa de Cap d’any.

Arribada dels Carters reials. La Martina i l’Ermenter,
van arribar a Sant Celoni acompanyats pels Timbalers
dels Diables, on van ser rebuts per l’alcalde, i es van
dirigir al seu campament al recinte medieval de la
Força, organitzat per AEG Erol. Del 2 al 4 de gener van
rebre moltíssimes visites dels nens i nenes previsors
que els van lliurar les seves cartes.

Els Reis visiten la gent gran. Ses majestats van fer la
visita tradicional a la Residència Verge del Puig i al Centre de Dia Indaleci Losilla on els van rebre amb molta
il·lusió. Els hi van poder lliurar les cartes en persona i
van gaudir amb la música en directe.

Cavalcada de Reis. La comitiva reial va lluir més que
mai gràcies a la col·laboració de diverses entitats i
escoles de dansa de la vila. Al final de la tradicional Cavalcada, els Reis d’Orient van arribar a una plaça de la
Vila plena de gom a gom i abans de recollir les cartes,
van saludar als nenes i nenes i les seves famílies des del
balcó de Can Ramis.

315 mil euros en ajuts socials
pels escolars celonins
Per aquest curs 2017/2018, l’Ajuntament ha destinat
de moment 315 mil euros per reduir la quota que
paguen les famílies pel material escolar i llibres, pel
menjador escolar, pels ensenyaments de música i
teatre i els casals d’estiu. En total s’han atorgat 1.800
ajuts a infants i joves.
Les famílies que sol·liciten aquests ajuts han de
complir un seguit de requisits que s’avaluen des dels
serveis municipals. Es contemplen dos aspectes: la
situació econòmica i la situació social de la persona
perceptora d’acord amb la unitat de convivència.
La suma de les dues valoracions pot donar un
màxim de 100 % de l’ajut. L’import atorgat fins ara
pot ampliar-se amb els ajuts que s’atorguin als nous
alumnes que s’incorporin al llarg del curs a les
escoles del municipi.
Tota la informació a www.santceloni.cat/ajuts

Maria Dolors
Blanché rep el 8è
Guardó Indaleci
a la Implicació Social
Aquest guardó atorgat per l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny ha reconegut la seva tasca voluntària a l’Associació de Donants de Sang.
La gala, amb diferents actuacions de teatre, dansa i
música, es va celebrar el 19 de novembre i els beneficis s’han destinat a l’Associació Neurològica Baix
Montseny, que és la impulsora de l’acte i d’altres
entitats socials i solidàries del Baix Montseny.

Felicitats i moltes gràcies per la tasca

Beneficiaris

Import

Ajuts d’activitats d’estiu

131

14.648,00 €

Ajuts de llibres de text

460

30.223,100 €

52

3.135,47 €

7

1.900,18 €

Ajuts Projecte Xarxa

93

15.260,44 €

PERSONES
BENEFICIADES

Ajuts socials primer cicle educació infantil

16

25.423,20 €

Ajuts NEE El Blauet

7

13.846,39 €

315.433,15 €

Ajuts NEE escoles bressol (privades)

8

24.200,00 €

42

7.756,45 €

590

12.000,00 €

Ajuts Escola d’Adults
Ajuts Escola de música i Escola de teatre

Ajuts transport escolar Soler de Vilardell
Ajuts a infants i joves en situació de risc
social per assistir a les activitats educatives
en horari lectiu
Ajuts de menjador escolar
Total

Sant Celoni rebutja la
violència de gènere
Sant Celoni va commemorar el Dia Internacional
contra la Violència vers les Dones amb un recital
musical i poètic organitzat per la Plataforma d’Iniciatives per l’Equitat entre gèneres (PIEG) el passat
25 de novembre. El consistori celoní va mostrar al
Ple municipal el seu rebuig a la violència vers les
dones amb la samarreta de la PIEG amb els lemes
“Abraça’m SENSE estrènyer”, “Viu l’amor LLIURE
de violència” i “Digues prou, NO estàs sola”.
El Servei a la dona de Sant Celoni va atendre el
2017 un total de 67 dones.

394

167.039,92€

1.800

315.433,15 €

2017
1.800

2016
1.678

PERSONES
BENEFICIADES

286.310,90 €

La Policia Local
solidària amb
el càncer infantil.
Bona feina!
La Policia Local de Sant Celoni amb la
de Caldes de Malavella i la d’Hostalric
van iniciar la campanya “Escuts solidaris” el passat octubre per recollir fons
per la lluita contra el càncer infantil. A
Sant Celoni s’han recollit 3.400 euros
per mitjà de la venda d’escuts brodats
amb el lema “Pels valents” i del sorteig
d’una panera que un ciutadà va regalar
per la causa. La recaptació anirà íntegrament a l’Hospital Sant Joan de Déu Pediatric
Cancer Center de Barcelona.

Acte reivindicatiu a la plaça de la Vila

Sant Celoni amb el
Dia Internacional del
càncer de mama
Durant tot el passat 21 d’octubre van tenir lloc a
Sant Celoni els actes per conscienciar sobre el càncer de mama i la importància del seu diagnòstic
precoç amb una taula informativa i una ballada
dels Gegants de Sant Celoni i els gegantons de
les escoles. A més hi va haver una tarda de dansa
a l’Ateneu organitzada per l’Associació Catalunya contra el Càncer el passat 29 d’octubre. Amb
aquestes activitats es va poder recollir 2.880 euros.

Ple municipal del 30 de novembre de 2017

Gràcies!
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Un poble viu i amb oportunitats
Busquem persones voluntàries
per ajudar en projectes educatius.
Disposes d’una hora a la setmana?
L’Ajuntament de Sant Celoni busca persones
voluntàries per col·laborar en projectes de l’àmbit
educatiu en el marc del Pla Educatiu d’Entorn.
Es tracta de programes que tenen com a finalitat
millorar i transformar l’entorn immediat, contribuir
a la millora de l’èxit educatiu i la cohesió social.
De tots els programes que es porten a terme, es
necessiten voluntaris dels projectes següents:
• Acompanyament escolar Càritas Parroquial.
S’ofereix acompanyament personal i escolar a
infants i joves en situació de vulnerabilitat social.
S’ajuda a millorar els hàbits d’organització i d’estudi. El voluntariat es fa a la Parròquia de Sant
Celoni als dijous de 18.30 a 19.30 h.
• Suport a l’aula Taller del Centre Municipal
d’Expressió: Es dóna suport als alumnes amb
necessitats educatives específiques pel bon funcionament de l’activitat de teatre i música. Dimecres
de 18 a 19 h o /i dijous de 17.45 a 18.45 h.
• Grup de Conversa en català per a mares immigrades amb infants menors de 3 anys: Es fomenta l’aprenentatge del català per facilitar la relació
entre elles i amb altres persones del municipi.
El voluntariat consisteix en donar suport a les
dinamitzadores i atendre els infants menors
de 3 anys. El grup es reuneix a Sax Sala els
dijous de 15 a 16.30 h.

• Alfabetització digital: Les persones voluntàries
donen un cop de mà dins l’aula d’informàtica ajudant a l’alumnat a seguir les activitats proposades,
de nivell molt bàsic. Dimarts i dijous
de 20 h a 21.30 h
Apunta-t’hi!
www.santceloni.cat/formularis
+ Info: 93 864 12 13
educacio@santcelonic.at

A l’Escola d’adults, ja
funciona el voluntariat!
Aquest curs
l’Escola d’Adults
compta amb
6 persones
voluntàries que
donen suport en
l’aprenentatge de
la lectoescriptura, en l’alfabetització digital i a
la preparació a
les proves d’accés
de Grau mitjà.
Moltes gràcies!

3.260
PERSONES

VISITES AL DIA

LLIBRE INFANTIL
The Prince
of Tennis

REVISTA
Labores
del hogar

163

ACTIVITATS
CULTURALS
(53 familiars)

SÈRIE
Juego de
tronos

Horari:
Matins: dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 20 h
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Per apuntar-se, cal que accediu a
www.santceloni.cat/cme.
La inscripció és gratuïta però compte,
es places són limitades!

Els alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Cor de Maria
van organitzar el 19 de desembre a la Sala Bernat
Martorell el I Congrés Científic “Ciències per la
Pau” que va comptar amb la participació de tots
els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO i la implicació
de diferents entitats com Creu Roja, empreses del
territori i l’Ajuntament. Els alumnes van preparar
comunicacions de les seves petites investigacions científiques en diferents formats: pòsters,
ponències o documentals, actuacions musicals i
exposició de dibuixos. La idea de relacionar les
ciències amb la Pau parteix del Premi Nobel de la
Pau atorgat enguany a l’entitat ICAM, per la seva
valuosa tasca de conscienciació pel desarmament
nuclear mundial.

EL MÉS PRESTAT!

LLIBRE
Victus,
Barcelona 1714

El Centre Municipal d’Expressió va iniciar el novembre un programa gratuït de sessions de música
per a infants de 0 a 2 anys, el segon dimarts de
cada mes. S’ofereixen jocs de falda, cançons, danses, descoberta d’instruments, educació de l’oïda i
recursos per endur-nos la música a casa i incorporar-la en la vida familiar. Les sessions són dobles:
de 15 a 16 h, dedicades als nadons de menys d’un
any; i tot seguit, de 16 a 17 h, dedicades als menuts
d’entre 1 i 2 anys. Els nadons, òbviament, han
d’anar acompanyats d’un adult.

I Congrés científic
sobre la pau organitzat pel Col·legi Cor
de Maria

La Biblioteca tanca l’any
amb bon nota!
305

Èxit de públic a les
sessions mensuals
gratuïtes de música
per a infants de
0 a 2 anys

PEL·LÍCULA
Aprendiendo
a conducir

33 joves no escolaritzats i a l’atur
han trobat una nova oportunitat
1 1
1

La primera edició del programa de Noves Oportunitats per a Joves (2015-2017) ha permès atendre
amb èxit a 33 joves del Baix Montseny que ni treballaven ni estudiaven. El Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, ha esdevingut el punt d’actuació d’aquest programa del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) inclòs en
el marc de la Garantia Juvenil i finançat pel Fons
Social Europeu. Es realitzen intervencions, tant
individuals com grupals, amb l’objectiu d’acompanyar als/les joves en la definició i desenvolupament
dels seus projectes vitals, formatius i professionals
amb una metodologia personalitzada.

1

Comerç

9

5

Títol d’ESO per
l’Institut Obert
de Catalunya

4

Accés a Grau
Superior
i selectivitat

Logística i manteniment
Seguretat privada

Serveis

Logística i manteniment
Seguretat privada

Serveis

Si ets jove i busques
feina o et vols formar,
vine al Sax Sala
i t’informarem dels
recursos que tens a la
teva disposició

6

Accés a
cicles i
CFGM i
CFGS

7

El 61% ha
aconseguit
un contracte
de treball

7

Restauració

Restauració

1

5

5

Comerç

El 73% ha
reprès els
estudis

1

Certificats de
professionalitat

Nova ruta turística la Tourdera
Vine a conèixer-la!

Ja s’ha instal·lat la senyalització de la ruta de la
Tourdera en el tram de Sant Celoni i la Batllòria,
complementant així la millora d’aquest itinerari
que es va iniciar fa uns mesos amb la millora del
ferm en alguns punts del traçat i l’arranjament de
diversos guals per garantir la seguretat dels usuaris
i l’embelliment de l’entorn.

que es troba en mal estat i l’arranjament del gual de
Fuirosos. Es tracta d’un projecte subvencionat per
la Diputació de Barcelona.

La Tourdera és una ruta promoguda per 18 ajuntaments de la conca de la Tordera i la riera d’Arbúcies
(Blanes, Fogars de Montclús, Hostalric, Breda, Fogars de la Selva, Massanes, Montseny, Gualba, Riells
i Viabrea, Palafolls, Sant Esteve Palautordera, Sant
Celoni, Sant Feliu Buixalleu, Santa Maria de Palautordera, Tordera, Vallgorguina, Arbúcies i Malgrat
de Mar), sota la coordinació del Consell Comarcal
de la Selva. Els usuaris poden recórrer a peu o en
bicicleta l’itinerari, amb una filosofia similar a la de
les vies verdes. El recorregut, apte 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 ja es troben
actius la major part dels trams de les comarques del
Vallès Oriental i La Selva.

Trobareu més informació a la pàgina web
del projecte www.tourdera.cat

Aquest any l’Ajuntament continuarà millorant
l’itinerari de la ruta amb la construcció d’un carril
bici que connecti amb el tram de Santa Maria de
Palautordera, la millora del ferm en algun punt

La Tourdera al seu pas pel municipi enllaça
la Font del enamorats amb l’aiguamoll de
Les Llobateres

Més formació
ocupacional al
Sax Sala amb èxit
de reinserció
Aquest mes de gener, 34 persones han començat dos nous cursos de formació ocupacional dels perfils professionals administratiu i
atenció sociosanitària al Sax Sala i el mes d’abril
començarà el curs de neteja en espais oberts i
instal·lacions industrials que encara té places
disponibles. Es tracta d’una oferta subvencionada dins la convocatòria del FOAP 2017 que
té un gran èxit d’inserció laboral. Els quatre
cursos que s’han realitzat durant l’any 2017 amb
64 alumnes inscrits: 46 van obtenir la certificació per a poder exercir en l’àmbit professional
en el qual s’havien format i 22 alumnes ja estan
treballant, alguns d’ells a la mateixa empresa on
van fer les pràctiques.
Si vols inscriure’t o més informació:
www.santceloni.cat/formacioocupacional
Sax Sala Tel. 93 867 41 75

Cloenda Curs Atenció Sociosanitària 2017

Fem créixer
els arbrissons
descendents
d’arbres
monumentals
Durant el mes
de desembre
s’han dut a terme
diverses tasques
de manteniment
i millora dels
arbrissons descendents d’arbres
monumentals
que l’Ajuntament de Sant
Celoni manté al
viver de Vilardell
com l’olivera Lo
Parot d’Horta
de Sant Joan, el castanyer del Cap de Dinosaure
de Montseny o l’alzina Castañera de Lecina, de la
Serra de Guara. El viver es va iniciar el 2009 amb
la sembra de llavors recollides pel seu impulsor, el
Dr. Martí Boada, amb l’objectiu de disposar, en un
futur, de diverses col·leccions d’arbres descendents
d’arbres monumentals per al seu ús pedagògic i
ornamental. El viver està conformat per més de
300 exemplars de 30 espècies diferents i de més de
60 progenitors diferents majoritàriament de la península ibèrica però també d’altres països del món.

Un poble viu i amb oportunitats
Millores al Centre Municipal d’Esports
Apunta-t’hi i fes salut!
Sot de les Granotes
2. Nova caldera per al sistema de calefacció, d’aigua
calenta sanitària i de regulació de la temperatura
de l’aigua de les piscines.

Les instal·lacions del Centre Municipal d’Esports Sot
de les Granotes continuen millorant. Durant l’any
passat, l’Ajuntament hi va portar a termes diverses
actuacions que han millorat les condicions d’ús dels
diferents espais que utilitzen més de 2.600 persones
abonades.

3. Condicionament de les saunes i dels banys de vapor
D’altra banda, totes les persones abonades del Centre
Municipal d’Esports Sot de les Granotes disposen
d’un servei de nutrició. Una alimentació sana i
integrada dins d’un estil de vida saludable és un dels
pilars fonamentals per gaudir d’una bona salut. En
aquest sentit cal adquirir uns bons hàbits a través
d’una reeducació alimentària.

1. Nova zona d’hidromassatge a la piscina petita.
S’ha instal·lat un nou sistema de baranes i escales
per accedir a aquest espai a més d’un banc a l’interior de la piscina amb 8 punts d’hidromassatge i
24 sortides d’aigua a pressió.

Més informació al telèfon 93 848 69 13

El Club Vòlei té més
de 80 esportistes

Més de 300 atletes
a la Maasaiada 2018

La setena edició del Cros del Baix Montseny,
organitzat pel Club Atletisme Baix Montseny i
l’Ajuntament de Sant Celoni es va disputar el 23
de desembre. Amb el circuit ubicat pels voltants
de la Pista Municipal d’Atletisme es van imposar a
les curses absolutes Manuel Tornero de Tarragona
(CA Track Top Line) i la celonina Susana Lombardo

Just abans de nadal, el Club Vòlei Sant Celoni
va fer la presentació dels seus equips. Més de
80 esportistes competeixen aquesta temporada
2017/2018 a les diferents categories, des d’aleví
fins a sènior. També es va presentar la nova junta
directiva i es va fer el lliurament de premis a les
jugadores destacades de la temporada anterior.

La IV edició de la Maasaiada organitzada pels
Montseny Maasais va convocar a més de 300 atletes el 21 de gener. Enguany es va estrenar recorregut pel Montnegre-Corredor amb dues rutes 33 i
de 15 quilòmetres. Aquests van ser els guanyadors:
en la distància de 33 quilòmetres, Carles Galobardes (Team Race Land) i Núria Hospital (Tecnirunner). Pel que fa a la distància curta, Albert Camarasa (Associació Esporetiva Ekke Lleida) i Maite
Urrutia (Team Segurartic).

Foto: Òscar Aldama

Foto: Fèlix Salas

Foto: Òscar Aldama

7a edició del Cros
del Baix Montseny

Fes-te escoltar a la ràdio de casa!

Et fem una campanya de publicitat a mida
Empreses, comerços i associacions de Sant Celoni i la Batllòria
tenen un descompte del 50% sobre les tarifes vigents
TARIFES
Número d’emissions

Preu per passi de 20”

Preu per passi de 30”

Fins a 30 emissions

3,30 €*

3,60 €*

De 30 a 59

3,00 €*

3,30 €*

De 60 a 89

2,80 €*

3,10 €*

De 90 a 179

2,60 €*

2,90 €*

De 180 a 239

2,40 €*

2,70 €*

A partir de 240

2,20 €*

2,50 €*

* IVA NO INCLÒS
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www.radiosantceloni.cat
Demana’ns pressupost
Tel. 93 864 12 21
radio@santceloni.cat

Un poble bonic i agradable
Més de 10 tones
de voluminosos
s’abandonen
incívicament al
carrer cada mes.
Ho podem
fer millor!

CROADA CONTRA
L INCIVISME
CAPÍTOL 7:
RECICLEM MÉS
I MILLOR

FORA EXCUSES,
• Recordeu que cada cosa
va al seu lloc, respecteu
el contingut de cada
contenidor, i no oblideu
de plegar o aixafar els
productes quan toqui per
aprofitar l’espai. A fora
dels contenidors, no hi
deixeu mai res!

• No oblideu l’horari de
recollida de voluminosos:
el primer dimarts no
Festiu de cada mes abans
de les 6 del matí.
I si no podeu
esperar, feu ús de
la deixalleria

RECICLEM
COM CAL

• Tenir els carrers nets
requereix de la col·laboració
de tothom: papers, puntes de
cigarreta, llaunes de beguda,
ampolles, caques de gos…
siusplau, tot a la paperera

L’incivisme ens ha costat més de 8.850 €
aquest darrer trimestre!
Aquí en teniu alguns exemples

150 €

400 €

4.900 €

1.200 €

3 tanques de fusta trencades a la carretera Vella de
la Batllòria, al carrer maria
Aurèlia Capmany i al
passatge Pertegàs

1 banc de fusta trencat a
la plaça de l’Església i 1
gronxador trencat a la
plaça Comte del Montseny

Més de 20 senyals de
trànsit malmesos a
diferents punts del municipi i 14 pilones arrencades

2 contenidors cremats al carrer
Joaquim Costa, 1 d’orgànica al
carrer Major, 3 contenidors de
resta i un d’envasos a l’avinguda de la Pau

Recordeu, si voleu desfer-vos de
mobles, grans electrodomèstics,
matalassos, somiers, estris de la
llar o altres residus voluminosos,
els podeu deixar al costat dels
contenidors de rebuig o davant
de la porta de casa vostra cada
primer dimarts no festiu de mes
abans de les 6 del matí, o
portar-los a la Deixalleria de
dimarts a diumenge, per obtenir
fins un 20% de bonificació en
la taxa d'escombraries.

Cal Reduir els residus que
generem, Reutilitzar tot alLO
que puguem i Reciclar sempre.
Fer-ho BE dePEn de tu!
La CAMPANYA SENCERA A:
www.santceloni.cat/civisme

2.050 €

Durant l’últim trimestre de 2017
s’ha recollit una mitjana de 10
tones de voluminosos abandonats
incívicament als carrers del municipi amb la mala imatge, insalubritat i cost afegit que suposa.

150 €

1 fanal trencats al carrer
Campins i 2 al carrer Maria
Aurèlia Capmany

Pintades al monument
de les Gitanes a la plaça
de la Vila

Vols adoptar un
gos o un gat?
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.
Nom:
Sexe:
Edat:
Mida:

CHICO
Mascle
Adult
Mitjà

Nom:
Sexe:
Edat:
Mida:

KOLA
Femella
Adulta
Gran

Nom:
Sexe:
Edat:
Mida:

LINDA
Femella
Jove
Gran

Vine a veure’ls!

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

9

Un poble bonic i agradable
Aquest inici d’any farem
el poble molt més bonic
La plaça Josep Alfaras serà més
gran i amb prioritat als vianants

Arranjament del passeig
Francesc Fullà “Xumbo”

Aquest primer trimestre d’any
començaran les obres de remodelació de la plaça Josep Alfaras
amb la voluntat d’endreçar l’espai,
potenciar-ne l’amplitud, posar en
valor la Torre de ca l’Aymar, element
arquitectònic que forma part del
recinte fortificat de Sant Celoni
(segles XIII i XIV), i donar prioritat
als vianants.

Ben aviat començaran les obres d’arranjament del passeig Francesc Fullà
“Xumbo”, des de la carretera de Gualba fins al carrer bisbe Iruritia, al barri de
les Borrelles. En consens amb el veïnat, s’ha optat per mantenir l’aspecte rústic
del carrer amb un paviment similar al sauló compactat resistent al trànsit rodat
puntual. La zona de paviment se separarà amb la zona enjardinada mitjançant
una vorada, es donarà continuïtat al carril bici que encercla tot el municipi i
s’adequaran les voreres dels carrers transversals.

El projecte, que s’ha consensuat
amb el veïnat, trasllada elements
com els contenidors d’escombreries,
la zona de càrrega i descàrrega i
aparcament de minusvàlids al carrer
Major. S’hi plantaran 5 til·lers i s’hi instal·larà un nou enllumenat.

Conservació i millora del
camí de Campins
S’arranjarà el primer tram del Camí de Campins, la part del camí que s’enfila a
la carena de la Serra de Can Felonet d’uns 1.600 metres de llargada, en alguns
punts amb un fort pendent, per aconseguir un condicionament perdurable. És
un camí alternatiu a la carretera de Campins, molt transitat, especialment pels
veïns i parcers de Sant Celoni i de Campins, habitatges disseminats del veïnat
de Maribaus, a Sant Celoni, i de Campins. Així mateix, és utilitzat per al pas de
vehicles de desembosc.

Noves actuacions de reasfaltat

S’ha escollit el camí de Campins, per la seva freqüentació, proximitat a nuclis
urbans i servei a diferents activitats econòmiques (inclosos els serveis de turisme rural i turístics).

A més, es millorarà la seguretat de vehicles i vianants al carrer Bruc sota el
pont de la Renfe i la carretera de Gualba sobre el pont del Pertegàs amb noves
barreres que s’adequaran a la normativa vigent.

Ampliació del local de
l’Associació Neurològica

El bus urbà estrena
vehicle més eficient i
adaptat per a cadires de
rodes i cotxets

S’han acabat les obres
d’ampliació del local
de l’Associació Neurològica Baix Montseny al recinte Alfons
Moncanut. D’aquesta
manera l’entitat ha doblat l’espai disponible
que se’ls havia quedat
petit per atendre el
nombre creixent de
persones usuàries i les seves famílies que al llarg de l’any arriben al centenar.
El porxo s’ha convertit en una nova sala que s’hi accedeix tant des del pati
d’accés comú amb el centre de dia com des del pati posterior del local actual
de l’associació. El cost de les obres ha estat de 53.334,17 €

Durant aquest primer trimestre de 2018 es reasfaltaran diversos carrers del nucli urbà de Sant Celoni un cop avaluat l’estat de deteriorament i la intensitat de
trànsit que suporten. Carrer Bruc, carrer Jaume I, carrer Verge del Puig, carrer
Aneto, carrer Sant Josep, carrer Sant Martí.

Amb capacitat per a un màxim de 25 passatgers (15 asseguts, 8 drets i 1 cadira de rodes).
El nou vehicle té el distintiu C de qualitat
mediambiental i està adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda. Compta amb una
rampa telescòpica elèctrica que facilita l’accés
a cadires de rodes o cotxets de bebès. Com a
novetat, el minibús incorpora punts de càrrega USB a tots els seients. El bus té 21 parades
al nucli urbà de Sant Celoni i funciona de
dilluns a divendres de les 7.35 h a les 19 h
Podeu consultar els horaris i el recorregut a:
www.santceloni.cat/transport
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Un ajuntament de servei
Es congelen els principals impostos i
taxes i se simplifica el procediment
per sol·licitar bonificacions
El Ple de l’Ajuntament de 20 de desembre de 2017 va aprovar per unanimitat la modificació d’ordenances fiscals per a 2018 que
congelen els principals impostos i taxes, com l’IBI, l’Iimpost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i la Taxa
per recollida d’escombraries. Es mantenen les bonificacions i se simplifica el procediment de sol·licitud.

BONIFICACIÓ A LA TAXA D’ESCOMBRARIES
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i Oficina de l’Organisme
de Gestió Tributària (Carretera Vella, 5, baixos, tel. 93 867 45 41)

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

Persones empadronades
a Sant Celoni

Procediment
de sol·licitud

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

- Unitat familiar de dos
membres: nivell de renda que
no sobrepassin 1,5 vegades el
salari mínim interprofessional
de l’any 2018
- Unitat familiar de més de dos
membres: nivell de renda que
no sobrepassin 1,8 vegades el
salari mínim interprofessional
de l’any 2018

Bonificacions entre el 4 i
el 20 %, segons el número
d’aportacions a la deixalleria
de residus no ordinaris com
ara voluminosos, residus
perillosos, restes d’esporga,
oli vegetal, roba, vidre pla,
cable, fluorescents, ampolles
de cava, material electrònic,
electrodomèstics i altres

No domiciliats

RENOVACIÓ
AUTOMÀTICA
NOVES
SOL·LICITUDS
FINS EL 28
DE FEBRER

- Unitat familiar d’un membre:
nivell de renda que no
sobrepassi el salari mínim
interprofessional de l’any
2018

- Instància
- Volant d’empadronament
- Document acreditatiu dels
ingressos mensuals dels
residents al domicili
- Certificat de convivència
- Declaració de renda de
l’exercici anterior al de
sol·licitud de la bonificació
i en cas que la persona no
estigui obligada a declarar,
es presentarà un certificat
negatiu d’Hisenda o
autorització per a la seva
consulta a la base de dades
de l’Agència Tributària

- Instància
- Targeta magnètica que es
lliura a l’OAC que recollirà les
aportacions que es facin l’any
anterior a la deixalleria

La bonificació no s’aplicarà en
el cas de les aportacions de
residus que ja se seleccionen
amb la recollida porta a
porta de cartró o mitjançant
disposició de contenidors
ubicats a la via pública: vidre,
paper-cartró, lleugers, brossa
orgànica i brossa inorgànica
Establiments
d’alimentació i restauració

Bonificació del 20% de la taxa

Calendari
d’impostos i
taxes 2018
01/03/2018 a 04/05/2018
Impost sobre vehicles
de tracció mecànica
Taxa per entrada de
vehicles-guals
02/05/2018 a 05/07/2018
Impost sobre béns immobles
urbans
Taxa per recollida d’escombraries
Taxa per gestió de residus
comercials

Domiciliats
05/07/2018
Impost sobre béns immobles
urbans - 1a fracció
Taxa per recollida d’escombraries
- 1a fracció
Taxa per gestió de residus
comercials - 1a fracció
03/09/2018 a 05/11/2018
Impost sobre béns inmobles
rústics
Taxa per manteniment de
cementiri municipal

Signatura d’un compromís
d’adhesió. Interessats contactar
amb l’Àrea de Territori
Tel.: 93 864 12 15

17/09/2018 a 19/11/2018
Impost sobre activitats
econòmiques
5/11/2018

IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS
I OBRES

IMPOST
SOBRE
BÉNS
IMMOBLES

IMPOST SOBRE
INCREMENT DE
VALOR DELS
TERRENYS
DE NATURALESA
URBANA
(PLUS VÀLUA)

TAXA
CONSERVACIÓ
DE NÍNXOLS
DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL

Impost sobre béns immobles
urbans - 2a fracció
Taxa per recollida d’escombraries
- 2a fracció
Taxa per gestió de residus
comercials - 2a fracció

Consulteu totes les bonificacions que podeu sol·licitar a www.santceloni.cat/bonificacions
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Un ajuntament de servei
Retribucions i despeses
dels càrrecs electes 2017

Despeses anuals dels càrrecs electes

Amb l’objectiu de dotar de més transparència les finances del
consistori, anualment es publiquen les despeses dels regidors i
regidores pel que fa a les dietes, telèfons mòbils, locomoció, tasques
de representació i retribucions (quantitats en brut). Aquestes dades es
poden consultar permanentment al web www.santceloni.cat

Telefonia

Francesc Deulofeu

378,87 €

440,46 €

Magalí Miracle

244,58 €

189,46 €

Laura Costa

188,22 €

0€

Raül Garcia

181,02 €

0€

Helena Lagarda

335,49 €

0€

(PDeCAT)

(ERC-AM)
(PDeCAT)
(PDeCAT)

Retribucions anuals brutes dels membres del govern

(PDeCAT)

Òscar Molés

Regidor/a
Francesc
Deulofeu

(PDeCAT)

Àmbit d’actuació

Dedicació

Alcaldia, Entorn,
Secretaria, Atenció
ciutadana i TIC

90 %

Retribució
anual (brut)

Comunitat

33,3 %

12.000,00 €

Laura Costa

Comunicació i
Promoció Econòmica

33,3 %

12.000,00 €

Raül Garcia

Cultura i Educació

33,3 %

12.000,00 €

Helena Lagarda

La Batllòria

33,3 %

12.000,00 €

(PDeCAT)

(PDeCAT)

Òscar Molés
(PDeCAT)

Ernest Vilà

(PDeCAT)

De gener a juny

220,04 €

0€

Josep M. Garcia
(PDeCAT)

-€

0€

Àlex Vivancos
(PDeCAT)

184,82 €

0€

-€

0€

Ernest Vilà

(ERC-AM)

(PDeCAT)

(PDeCAT)

43.200,00 €

Magalí Miracle

Desplaçaments i
dietes

Regidor/a

(PDeCAT)

De juliol a
desembre

Assistència a plens i
juntes de govern

Clemen Gutiérrez

(PSC)

2.041,05 €

Eduard Vallhonesta

2.617,66 €

Míriam Teruel

2.617,65 €

Josep Capote

1.903,77 €

Mariona Pascual

1.830,54 €

Jaume Turón

2.434,61 €

Enric Saurí

2.269,87 €

(PSC)
(PSC)
(PSC)

(CUP)

Esports i Espai Públic
Esports i Espai Públic

4.833,33 €

33,3 %

De gener a juny

33,3 %

5.133,12 €

(CUP)
(CUP)

De juliol a desembre

Purificación Martín

842,05 €

(CUP)

Josep M. Garcia

(PDeCAT)

Àlex Vivancos

(PDeCAT)

Recursos humans i
Economia

33,3 %

Seguretat ciutadana

33,3 %

12.000,00 €

De gener a juny

Andrea Peña

12.000,00 €

869,51 €

(CUP)

De juliol a desembre

Carmen Montes

2.031,89 €

(ICV)

Eleccions al Parlament de Catalunya 21 D
Resultats a Sant Celoni i la Batllòria
Partit

Vots

%

JuntsxCat

3.485

33,10 %

ERC-CatSí

2.435

23,12 %

C’s

1.886

17,91 %

PSC

1.143

10,85 %

CatComúPodem

591

5,61 %

CUP

564

5,36 %

PP

298

2,83 %

PACMA

69

0,66 %

Recortes
cero-GV

16

0,15 %

En blanc

43

0,41 %

Total vàlids

10.530

100 %

Cens

12.743

Nuls

35

A partits

10. 487

Participació

10.565

82,91 %

Abstenció

2.178

17,09 %

(vàlids + nuls)
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JuntsxCat
ERC-CatSí

33,10 %

C’s

23,12 %

PSC
CatComú - Podem
CUP

2,83 %

PP

5,36 %

Altres

5,61 %
10,85 %

17,91 %

La Batllòria
A la Batllòria hem
gaudit de les festes!
Tots Sants i Festa Major d’Hivern

MAJOR
FESTA
RN
D HIVE

Millora important de les
instal·lacions esportives
de la Batllòria!
La Batllòria ja gaudeix d’unes instal·lacions amb
gespa artificial amb un camp de Futbol 11 i dos
camps transversals de Futbol 7. Al perímetre del
terreny de joc s’han adequat els accessos, les grades
i altres espais complementaris. L’actuació també ha
inclòs la construcció de cinc pistes de petanca a la
zona que hi ha entre el camp de futbol i el carrer
del Camí Ral i s’hi ha habilitat un petit espai com a
local social i de serveis.

I

LLORIA

LA BAT

17 i 18
15, 16,
17
bre 20
desem

El III Passatge del terror a la Batllòria organitzat
per Fem Festa a les instal·lacions de l’Escola
Montnegre va ser tot un èxit i els batlloriencs
i batllorienques que van atrevir-se a fer el recorregut van passar una nit terrorífica, sempre
perseguits per monstres i fantasmes

El torneig d’Escacs organitzat en col·laboració
amb el Club d’Escacs d’Hostalric va ser un èxit
de participació. Enhorabona als guanyadors!

L’Escola Montnegre
apadrina un tros de bosc

Els joves de la Batllòria van demostrar el seu
talent per la improvisació a la Batalla de galls,
organitzada per un grup de joves del poble

El dissabte les entitats van organitzar actes
diversos, com la xocolatada, l’escudellada
o el cagatió

Nadal i Reis

Fer que els alumnes coneguin i estimin un bosc
proper a l’escola, en descobreixin les seves característiques i usos al mateix temps que augmenti el
seu arrelament i sentiment de pertinença a l’entorn
natural i al poble. Aquest és el marc que explica el
projecte de l’Escola Montnegre d’apadrinar un tros
de bosc de ribera sota el Pont de la Tordera, davant
el Camp de Futbol.
Aquest treball ja va començar el curs passat quan
l’Escola Montnegre de la mà de l’associació Hàbitats es va adherir al Projecte Rius que té l’objectiu
d’estimular la participació activa de la societat en la
conservació i millora dels rius. El 15 de novembre
passat, els alumnes van participar en el control de
qualitat de l’aigua del tram on s’ubica el tros de bosc
custodiat i van gaudir molt de l’experiència. El que
els va agradar més va ser observar els animals que
habiten als rius, fet que va permetre veure quina és
la qualitat de l’aigua. El proper encàrrec que tenen
és fer l’anàlisi de l’aigua a la primavera.

Per primer any, l’Ajuntament va programar
activitats durant diverses tardes pensades per
als infants

El Patge reial instal·lat al pati de Can Bruguera
va recollir moltes cartes dels nens i nenes que
es van poder escalfar amb la xocolata preparada per a l’ocasió

El menjador de l’Escola Montnegre es va omplir
el dia de Sant Esteve per jugar a la Quina o bingo
de Nadal organitzada per l’Ampa Montnegre. Bon
ambient i molts premis

Els Reis Mags van escampar il·lusió pels
carrers del poble. Enguany van gaudir d’una
bonica decoració per part dels alumnes de
l’Escola Montnegre

L’escola Montnegre ha incorporat diversos projectes
innovadors seguint la línia del seu Projecte Educatiu de Centre i seguint la metodologia de treball
d’Escola NOVA 21, a la qual està adherida; com
ara: el projecte Ninus, projecte digital TEIDE per
als cursos de cinquè i sisè, projecte Ambients i un
nou espai de lectura al vestíbul.
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Espai Obert
25.036 € per la Marató de TV3
Moltes gràcies Sant Celoni!
Gràcies a les col·laboracions
i aportacions d’entitats, institucions, comerços, entitats
bancàries, escoles, grups
diversos, indústries, particulars... ens han ajudat a aconseguir un cop més una gran
fita pel nostre poble, la gent
de Sant Celoni un cop més
s’ha superat. A la fi de ser els
més transparents possibles,
us adjuntem un resum de les
recaptacions.

RECAPTACIONS

20.250 kg d’aliments
recollits al gran
recapte solidari.
Moltes gràcies!
El recapte solidari d’aliments que va tenir lloc els dies
1 i 2 de desembre, organitzat per Càritas i Creu Roja
amb el suport de l’Ajuntament va tenir una resposta
molt positiva per part de la ciutadania: es van recollir
un total de 20.250kg, gairebé igual que l’any passat.
Un gran nombre de persones voluntàries va fer
possible aquesta nova edició del recapte que permet
nodrir el Servei d’aliments local amb la implicació
dels establiments participants (Esclat, Caprabo, Aldi,
Lidl, Condis, Mercadona, Dia i Simply).

Tots els actes han comptat
amb el suport i patrocini de
l’Ajuntament de Sant Celoni.
Moltes gràcies a tots i fins a
l’edició següent.
Col·lectiu 08470

Felicitats centenaris!

Premi a la gestió per
l’Hospital de Sant Celoni
L’Hospital de Sant Celoni ha estat reconegut amb el
premi TOP 20 a la Gestió Hospitalària Global, classificant-se en el primer lloc en la categoria d’Hospitals
generals petits. El Dr Jordi Roca, director gerent de
l’Hospital de Sant Celoni, ha recollit el guardó a la
18a Conferència Hospitals TOP 20 que ha tingut lloc
aquest dijous a Madrid.

l’esperit del TOP 20: reconèixer l’excel·lència dels
hospitals participants.

Carmen Lajustícia Carmendia va fer
101 anys el dia 21 de desembre

L’Hospital de Sant Celoni ja havia estat reconegut
amb aquest guardó els anys 2008, 2009 i 2014.

Els premis TOP 20 estan organitzats per l’empresa de
serveis d’informació sanitària IASIST i premien la qualitat assistencial dels centres i la gestió més eficient de
l’estada hospitalària. Enguany, dels 146 centres participants, 107 han estat hospitals públics i 39, privats.
IASIST, per la seva banda i de manera excepcional,
ha realitzat dos anàlisis independents que mantenen

Antonio Pulido Leo va fer 100 anys
el dia 17 de desembre

Una imatge val més que mil paraules
imatge pot arribar a torbar el nostre ànim és perquè hi
reconeixem allò matusser, allò graponer, la barroeria, la
negligència, la gosadia, la impunitat, que són conceptes que tots tenim clars.

La figuració d’aquesta imatge pren forma en nosaltres
quan tenim un moment, com ara, que la podem mirar.
En el dia a dia mirem, però només veiem allò que
coneixem. Ara, veiem aquesta imatge que no havíem vist perquè la casa no és la nostra. Si ara aquesta
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A Sant Celoni en tenim més, d’imatges, no cal buscar-les, no fos cas que buscant-les, mirant enlaire,
ens entrebanquéssim i potser buscant una cosa en
veiéssim una altra. Aquesta imatge, gens abellida, podríem haver-nos-la estalviat si afigurem que existeix un
permís d’instal·lació que l’empresa instal·ladora de la
xarxes de comunicació, fibra òptica, té l’obligació de
fer conèixer a tots els propietaris de les façanes per on
es pensa col·locar la xarxa i que no pot obligar a signar
cap permís d’instal·lació amb el pretext que aquestes
obres són d‘interès general. L’oposició de tota una colla
de propietaris de les façanes comportaria un mal afer

urbanístic tractant-se d’un servei universal, que com
tots els serveis públics haurien de tenir el seu llit en la
via pública.
Aquesta situació es va donar quant fa dos anys és va
començar a desplegar la fibra òptica, i encara continua...Fa dos anys, en la revista El Bestiar de data
14/12/2015 se’ns deia als celonins“...que l’empresa no
ha de demanar autorització als propietaris, però des de
l’Ajuntament es farà un seguiment exhaustiu perquè es
porti a terme la instal·lació correctament”.
Aquesta vegada,sí, que una imatge val més que mil
paraules.
Esteve Rodoreda

Grups municipals
No en digueu 155,
digueu-ne cop
d’estat
Sovint els poders públics de l’Estat
ens parlaven de garantir l’”Estat de
Dret” davant el que ells consideraven
l’amenaça de les urnes i la democràcia. I amb aquesta excusa van aplicar el conegut article
155. Una “legalitat” que s’emmotlla al seu gust, ja que és
totalment inconstitucional l’Acord adoptat pel Senat en
relació amb les mesures a què es refereix l’article 155 CE, i la
dels reials decrets que l’implementen, ja que comporten de
facto la suspensió de l’autonomia de Catalunya, amb
la destitució del president i el Govern i la dissolució
del Parlament –qüestions descartades expressament en el
procés d’elaboració de la mateixa Constitució espanyola– i la

L’escola pública
de Sant Celoni a
temperatures gèlides
No hi ha justificació possible perquè els
infants i els mestres de l’Escola pública
Josep Pallerola i Roca hagin estat durant setmanes fent classe
a 10ºC. És intolerable les condicions de temperatura que els
infants i mestres de l’escola pública tenien a les aules abans
i després de les vacances de Nadal. La legislació vigent, en
matèria de condicions ambientals als llocs de treball, estableix
que la temperatura als centres d’ensenyament ha de ser entre
17 i 27ºC. Aquesta temperatura s’allunya molt dels 10ºC que
els infants de l’escola pública han tingut que patir durant
molts dies. No hi ha cap justificació perquè el problema que

Que la plaça
del Comte del
Montseny passi a
ser la plaça de
l’1 d’Octubre
Una petita classe d’història al Ple municipal del 30 de
novembre del 2017 va servir per justificar que el nom
de plaça del Comte del Montseny ja fa molt temps que
hauria d’estar retirat dels carrers i places de Sant Celoni i
la Batllòria.
I és que el comte del Montseny era Josep Maria Milà i
Camps, membre destacat del partit Unión Monárquica

El camí de
la República
continua
El passat 21 de desembre vam viure
una nova contesa electoral, aquest
cop imposada pel govern espanyol
després d’una interpretació abusiva de la Constitució que
buscava tallar d’arrel el procés de construcció de la nova
República que el poble de Catalunya ha posat en marxa.
No en tenien prou amb la violència extrema que van exercir
les forces policials espanyoles l’1 d’octubre. Tampoc els satisfeia la tupinada judicial que manté incomprensiblement
a la presó, a més dels Jordis i en Quim Forn, el president
del nostre partit, l’Oriol Junqueras. Amb la frustració acumulada per no haver pogut empresonar encara el President

Comença el 2018, ¿què ens portarà aquest any? D’entrada, políticament a Catalunya incertesa i
a España, política de dretes. Si no
fem res, tot segueix igual i això és
el millor per la dreta, l’espanyola, la
catalana i la europea. Anys de corrupció? No passa res.. Sr. Millet, Sr
Bárcenas, Sr. Puyol, Sr. Rato.. Les noticies repeteixen
el judicis, les acusacions, les proves, les condemnes
.... ¿i?.
Comencem el 2018 i encara discutim de banderes,
l’espanyola, la senyera, l’estelada, la blanca, la dels
lladres de quin color és?
Què hem avançat en 5 anys de discurs independentista? Què hem guanyat? Seguim amb el problemes
econòmics, amb col·lapses als hospitals, amb la uni-

vulneració dels drets fonamentals de la ciutadania i dels seus
legítims representants.

reriment d’inversions per exemple en infraestructures també
a casa nostra.

Un 155 que, a més de denigrar el seu propi Estat de Dret i
suspendre la nostra sobirania, afecta a la vida quotidiana
de tota la gent, sigui independentista o no. Fins i tot a nivell
municipal hem vist afectats molts serveis bàsics que no
s’estan atenent des del Gobierno responsable de les competències abduïdes de la Generalitat com:

I tot plegat per imposar un canvi en el govern amb unes
eleccions il·legítimes que van tornar a perdre. Derrota
que no han paït i que intentaran per tots els mecanismes,
saltant-se vergonyosament la llei i utilitzant els tribunals com
a braç executor, evitar la restitució del nostre govern legítim
i la nostra sobirania. Nosaltres treballarem inexcusablement
amb el que ha estat sempre el nostre compromís: respecte a
les urnes, recuperació del govern i del President legítim,
i implementació del mandat popular de l’1 d’octubre.
Per dignitat, però també pel benestar de tots els nostres veïns
i veïnes: despertem la República!

- Aturada en la tramitació del pagament de les ajudes al
lloguer social.
- No hi ha data de convocatòria de noves ajudes al lloguer.
- S’han frenat els complements de la Renda Mínima
d’Inserció.
- S’estan aturant ajudes a projectes d’innovació.
- S’estan alentint tots els projectes d’inversió dels diferents
departaments de la Generalitat, cosa que provocarà l’endar-

ha dut a aquesta situació no s’hagi solucionat sense dilació.
El grup municipal socialista de l’Ajuntament de Sant Celoni
i la Batllòria denúncia aquest fet i mostra el seu compromís
ferm a treballar per millorar la situació de l’ensenyament
públic en el nostre municipi.
L’escola pública a Catalunya és la gran oblidada. La política de
retallades que han dut a terme els últims anys els governs de
CiU i del PP en matèria d’educació és un atac sense precedents que ens ha portat al deteriorament de les condicions
dels centres d’ensenyament, de la qualitat de l’ensenyament,
a la precarització laboral del personal docent i a una educació elitista, només accessible per a aquells amb més recursos
econòmics. Cal recuperar el nivell de qualitat que l’educació
necessita per a Catalunya.

Nacional del dictador Miguel Primo de Rivera. Se li va dedicar la plaça perquè quan el 1926 a Sant Celoni governava
el Centro Popular, addicte a aquest partit, es van fer fills
adoptius de Sant Celoni Milà i Camps, que aleshores era
president de la Diputació de Barcelona, i el mateix dictador
Primo de Rivera. Sembla que amb això pretenien conquerir
els favors de les més altes instàncies del govern per aconseguir l’emprèstit que necessitaven per a l’ambiciós pla
d’obres i millores que havien començat a executar. I una
de les millores urbanístiques va ser l’obertura d’aquesta
plaça que es va dedicar al president de la Diputació.
La plaça de l’1 d’Octubre
Per tot això creiem molt convenient canviar l’anacrònic
nom de plaça del Comte del Montseny pel de plaça de l’1

Puigdemont i els quatre consellers a l’exili, el bloc constitucionalista (PP+PSOE+Cs) buscava la victòria per KO el 21D.
I els va sortir el tret per la culata.
A Sant Celoni i a la Batllòria es va viure una nova mobilització històrica. Va votar un 82,90% de la població, 3 punts
(unes 400 persones) més que el 27 de setembre de 2015. I el
bloc de la República –format per ERC, Junts per Catalunya i
la CUP– va sumar 311 vots més que fa dos anys.
La secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria vol agrair
a tota la ciutadania del municipi el suport rebut. El 21D la
nostra candidatura va obtenir 2.435 vots, una xifra que torna
a superar de molt el que fins ara era el millor resultat d’ERC
al municipi (1.913 vots en les darreres eleccions al Congrés
de Diputats). Nosaltres seguirem treballant, amb humilitat i
perseverança, per seguir comptant amb el vostre suport.

versitat més cara de l’estat espanyol, amb la marxa
del joves preparats a altres països buscant feina remunerada adequadament. Quin futur tenen el nostres
joves? Treball subcontractat de subcontractat aprovat
pel PP i Convergència, i cada vegada més concessions privades que busquen el seu rendiment econòmic
que gestionen hospitals, serveis municipals, escoles,
l’aigua…
Continuarem 2 anys més entroncats en que si independent, que si espanyol, que president telemàtic,
que si tu, que si jo?
Perquè no començar l’any parlant d’uns pressupostos
que parlin de la gent gran, de necessitat socials, dels
joves, , de millorar les condicions dels treballadors de
tercera i segona categoria… Quan començarem a
parlar de tot això? Espero que aquest 2018, no tenim
gaire marge més.

Grup Municipal del PDeCAT
santceloni@partitdemocrata.cat

L’educació és una garantia per a la igualtat d’oportunitats
i el futur del nostre país. Invertir en educació és invertir en
qualitat per tenir un país millor preparat i amb capacitat per
afrontar les dificultats.
El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Celoni i
la Batllòria considera l’escola pública un pilar bàsic de la nostra democràcia i treballem per la seva màxima extensió, per
garantir que l’ensenyament públic al nostre municipi sigui de
qualitat, perquè els equipaments siguin els adequats, perquè
les condicions dels espais siguin els millors i perquè l’ensenyament públic sigui prioritari en les polítiques municipals.
PSC de Sant Celoni i la Batllòria
gmpsc@santceloni.cat

d’Octubre, una data que simbolitza l’esforç de tot un
poble per poder expressar-se pacíficament davant la
resposta salvatge i desmesurada d’un Estat que, fent
ús de la violència, va voler silenciar-lo.
Per això instem el Ple celoní a crear una comissió amb presència de tots els grups municipals perquè estudiï la millor
manera de portar-ho a terme. I que aquesta comissió estudiï també altres casos de noms que caldria canviar perquè
no mereixen aparèixer en el nomenclàtor municipal.
CUP SANT CELONI
santceloni@cup.cat

Els fets que han tingut lloc els darrers mesos marcaran el
futur del nostre país. No ens cansarem de repetir-ho: no hi
ha hagut res a la història del nostre municipi que ens hagi
cohesionat tant com l’1 d’octubre. Avui som molts més els
veïns i les veïnes que ens organitzem, que sortim al carrer
i que participem activament en política. L’Oriol Junqueras
des de la presó d’Estremera ens encoratja a mantenir-nos
units, a treballar molt i a ser forts, perquè ell ho serà. Per
això us animem a seguir participant com fins ara: de forma
pacífica, massiva i cívica. El camí de la construcció de la
República continua; mantinguem viva la flama.
Grup municipal d’ERC-AM
www.esquerra.cat/santceloni
facebook.com/erc.santceloni
@ERC_SantCeloni

Si no el Sr. Mas i el Sr. Rajoy.. seguiran guanyant.
Quan hi ha incertesa, manipulació informativa i mediàtica aconsegueixen guanyar i fan creure que tot
es pot justificar. “Donde digo digo, digo Diego” i tot
segueix igual i no canvia res a la butxaca dels que ja
en tenen.
A part d’un canvi a la política de Catalunya que defineix en bona part els condicionants de la nostra vida,
encara que no ens ho creiem, esperem i desitgem un
bon any 2018 per tots els celonins, celonines, batlloriencs i batllorienques i els de fora també.
Grup municipal ICV Sant Celoni i
La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com
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L’Entrevista

Exposicions
RECTORIA VELLA
Del 3 de febrer al 8 d’abril

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

CAN RAMIS
Del 3 al 25 de febrer

Aquarel·les naturalistes
del Montseny i el Montengre
Gemma Merinero
Horari:
Dijous, divendres i dissabtes, 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

BIBLIOTECA L’ESCORXADOR
De l’1 al 28 de febrer

Una setmana al Marroc
Santiago Botero
Horari:
Dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h
De dilluns a divendres de 15 a 20 h

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h
FEBRER

Taxi
guàrdia

Taxi
retén
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5 - 11

L6

L4

12 - 18

L7

L5

19 - 25

L1

L6

26 febrer
4 març

L2

L7

5 - 11

L3

L1

12 - 18
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19 - 25
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26 març - 1 abril

L6

L4
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M. Palacio
J. Codina
J. Muñozo
R. Álvarez
J.C. Rossà
G. Álvarez
F. Garcia

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

Rebrot teatre es va fundar el 1980
amb membres de l’antic Teatre La
Salle. Però no va ser fins un any
després que es va batejar el grup.
Ha canviat gaire des d’aleshores?
FARMÀCIES DEFarmàcies
GUÀRDIA de guàrdia 2018 Ha canviat molt! Abans es feia teatre
amb quatre llums, ara la cosa ha
canviat moltíssim tant en la part
FEBRER Febrer
Marçtècnica i com en l’artística. També
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H

elena Novell,
presidenta de
Rebrot Teatre, va
començar a fer
teatre de carrer
amb el grup
Cumatrembumsa i va entrar al
Rebrot des dels seus inicis al
1980. La seva primera actuació
va ser en “Allò que tal vegada
s’esdevingué” de Pere Quart.
El paper que encara no ha
interpretat però que li agradaria és el de dida de “Romeu i
Julieta” de William Shakespeare, última obra representada
pel grup a finals de gener i que
ella mateix ha dirigit.

MARÇ
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13
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24

Rebrot Teatre

Visita comentada:
Diumenge 18 de febrer, a les 6 de la tarda
Diumenge 25 de març, a les 6 de la tarda
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Ball de Gitanes,
més de 250 anys
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Com trieu les obres a representar?
És la part més complicada de tot.
El pensar què farem i escollir en
funció de la gent que tenim. Jo no
estic tranquil·la fins que no hem
començat a assajar i que tot ja va en
marxa. Ara som potser una trentena
d’actors, de totes les edats i llavors
costa. Vols incloure a tothom i això
és gairebé impossible.
Si ja és difícil triar les obres, triar
els actors? O ja els visualitzeu a
l’hora d’escollir l’obra?
Tenim títols que la gent del mateix
grup ens proposa o que nosaltres ja
tenim al cap, i a partir d’aquí quan
els llegim t’imagines ja el personatge, qui el pot fer del grup, perquè
càstings no en fem. Intentem fer
el repartiment amb la gent que
disposem.
És difícil no encasellar
un mateix actor?
Molt, perquè hi ha una franja d’edat
que són poquets, sobretot homes,
llavors hi ha gent que ha de fer sempre de pare o de mare. Inclús hem
de canviar sexes com ara ens hem
ds
dg en “Romeo i Julieta”, el paper
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musical. A nivell tècnic també han
sigut complicades, especialment
“Mary Poppins” i “Peter Pan”.

Has parlat
de “Romeo i
Julieta”, que és
l’última creació
que heu parit.
ds
dg
Ha costat
gaire
de gestar?
4
5
Nosaltres
11
12 feia
molt temps que
18
19 fer un
volíem
Shakespeare.
25
26
“Romeo i Julieta” és un obra
que fa molts anys ja s’havia posat sobre la taula, inclús s’havia començat
a assajar, però per causes internes
del grup es va arraconar. És difícil.
ds
dg
No havíem
fet mai un Shakespeare.
1
2 és dens i complicat perquè
El text
és en9vers. El repte és que el text
8
arribi a la gent. El text és l’original
15
amb16
una traducció d’en Salvador
22
23L’únic que hem fet és retallar
Oliva.

escenes que no cal que hi siguin per
entendre l ‘obra.
Els actors estan contents? Afrontar
un Shakespeare són paraules
majors.
Estan molt contents, molt, i la veritat que ho han fet molt bé. Shakespeare és molt actual i s’ha d’escoltar.
La gent es pensa que “Romeu i Julieta”és una obra d’amor i de mort però
realment és un thriller. Si la gent la
segueix veurà que la primera part és
divertidíssima i després és com una
novel·la negra. A mida que l’hem
anat fent, l’hem anat descobrint, i els
actors penso se l’han fet molt seva.
A nivell de direcció com us organitzeu?
Últimament ens ha dirigit la Maria
Marsol i jo l’he ajudada molt. A
“Romeo i Julieta” i “Mary Poppins” he agafat la direcció jo però
comptant sempre amb el suport de
la Maria perquè és una molt bona
directora d’actors.
Helena, ara més a nivell personal,
com vas començar a fer teatre?
Jo vaig començar fent teatre de carrer amb un grup que es deia Cumatrembumsa. I a partir del 1980 quan
el Rebrot va començar, nosaltres ens
hi vam incloure. I la meva primera obra de teatre va ser “Allò que
tal vegada s’esdevingué” d’en Pere
Quart, també vaig fer un personatge
a “Quan la ràdio parlava de Franco”
i a “Berlin Plaça
Alter número 2”,
una obra sobre el
nazisme.

“Som una trentena
d’actors de totes
les edats. A les
obres volem
incloure a tothom
i això és gairebé
impossible”

Quin és el paper
que més t’ha
agradat interpretar?
La reina Maria
Estuard en l’obra
de teatre de Benet
i Jornet “Elisabet
i Maria”. És un
bombo d’obra per
dues actrius! És molt maca.
I això de fer de presidenta
com ha anat?
De cop i volta. Jo havia sigut vicepresidenta molt de temps, em van
demanar si volia ser presidenta, jo
vaig dir que sí i aquí estic. Però a la
junta hi som tots.

Quin és el millor racó
de Sant Celoni per perdre’s?
Per perdre’s potser la Rectoria
Vella. No es que hi vagi molt,
la veritat, però de fet és l’única
zona verda que tenim dins del
poble.
On portaries algú de fora?
A mi m’agrada molt el Montnegre, no sé si és perquè em ve del
meu pare que quan era petita
ens hi portava molt. Anàvem a
pescar a una bassa que hi ha a
Can Valls i hi anàvem moltíssim,
potser més que al Montseny.
El Montnegre m’atrau potser perquè és un bosc més de conte. I
el Montseny és molt més obert i
també m’agrada. Els hi portaria
als dos llocs.
Si fossis alcaldessa
del poble què faries?
D’entrada no és gens fàcil, i
suposo que quan un ets alcalde
és molt i molt complicat tenir
content a tothom. Entrant en el
meu terreny, jo faria un teatre.
L’Ateneu està molt bé però no és
un teatre per fer teatre. No hi ha
una platea còmoda, no hi ha un
escenari còmode. Faria un espai
que no sigui un lloc polivalent
sinó que només es pugui fer
teatre, concerts... I fa molts anys
que fa falta.
Com t’imagines el poble el
2030?
Que no creixi gaire, que ja està
bé com està, i que la gent se
senti celonina, que s’involucri.
Quin és el millor record que
tens lligat amb el municipi?
De quan era petitona, els meus
records són anar de casa fins
a la font dels enamorats cada
dissabte a veure l’àvia. Era una
excursió i sempre hi penso.
Quan vaig a ser una mica més
gran també tinc el record de ser
monitora molts anys del grup
d’esplai i també de ser a l’inici
del ball de gitanes.
Un desig per Sant Celoni?
Que ens sentim celonins, que el
poble creixi a nivell cultural, que
sigui un poble potser una mica
més participatiu en tot. A vegades hi trobo a faltar una mica
més de vida a Sant Celoni, vida
de poble. Desitjo que no es perdi
l’encant de poble.
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Podeu escoltar tota l’entrevista a www.radiosantceloni.cat
31

Desembre *A partir d’ara, amb la voluntat de compartir més els mitjans municipals, cada edició de L’Informatiu ens oferirà
dj dv ds dguna entrevista a persones que contribueixen al progrés de la nostra vila i el benestar de les persones.
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