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    MÉS INFORMACIÓ MUNICIPAL A 

Oficina d’Atenció Ciutadana
Campins, 24 (El Safareig)

93 864 12 00
oac@santceloni.cat

www.santceloni.cat

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

@ajsantceloni

Francesc Deulofeu
Alcalde

 C
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s Atenció a la Ciutadania

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

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

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

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

Benestar Social

Serveis Socials
93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat

Servei a  la dona
93 867 51 94

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

 

Atenció al consum

OMIC
93 864 12 12
salutcomunitaria@santceloni.cat

Residus

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

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

Educació i Cultura

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

Escola Bressol municipal
93 867 38 87

Rectoria Vella
93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

Emergències

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

Mossos d’esquadra
93 867 45 85
112

Emergències Sanitàries
112

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

Esports

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

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

Formació Permanent

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

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

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

Habitatge

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

Jutjat de Pau
93 867 07 25

Ràdio Municipal
93 864 12 21
radio@santceloni.cat

Salut

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

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

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

Oficina de Turisme
93 867 01 71

Urbanisme

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

Benvolguts veïns i veïnes,
 
D’aquest Informatiu en voldria destacar l’aprovació del pressupost per aquest 2018, l’eina 
que permet desenvolupar serveis i infraestructures per a tot el municipi.
 
Durant tota la legislatura hem dedicat especial atenció als barris, millorant estructures 
viàries i equipaments amb l’objectiu de contribuir a la cohesió social. Alguns exemples en 
són la millora dels jocs infantils a les Torres, a les pistes de les Borrelles, Sax Sala i el Turó; 
les millores d’accessibilitat i asfaltatge a carrers com Jaume I, Dr. Trueta, Aribau i Torrent del 
Virgili; o la retirada dels arbres i millora de les voreres al passeig del Cementiri, entre d’altres. 
I, en el pressupost recentment aprovat, s’hi inclouen més actuacions d’aquest tipus com ara 
millores al local social i al passeig Francesc Fullà “Xumbo” de les Borrelles, en altres pistes de 
barri i en espais lliures a l’avinguda de la Pau.
 
Des de l’inici de la legislatura hem fet un esforç molt important i constant en l’àmbit social, 
de promoció econòmica i d’educació destinant-hi més recursos cada any. La prioritat ha 
estat clara, atendre les necessitats d’aquelles famílies que ho estan passant malament. 
Prova d’això és el Servei d’atenció domiciliària que ha quadruplicat el nombre de perso-
nes dependents ateses o l’augment de pisos d’inclusió social. Des de Sax Sala, hem seguit 
promovent la formació i l’acompanyament per trobar feina;  hem treballat i treballem amb 
complicitat amb els centres educatius i el teixit industrial per promoure les vocacions quími-
ques i tecnològiques tan necessàries per cobrir les necessitats laborals de les empreses del 
Baix Montseny. Estem especialment contents del primer curs del Cicle formatiu de química 
industrial que s’ha estrenat amb èxit d’alumnat acompanyat d’unes noves instal·lacions que 
dignifiquen la Formació professional a l’Institut Baix Montseny. El pressupost per aquest any 
ens permetrà renovar el sistema de climatització de l’Escola bressol el Blauet o fer un camí 
escolar segur a l’Escola Pallerola.
 
En equipaments esportius, recollim l’esperada renovació de la gespa artificial del Camp de 
Futbol, el clima del Sot o la millora a les Pistes d’atletisme, entre moltes altres.

A la Batllòria, els equipaments esportius han fet un pas endavant amb la gespa artificial i les 
pistes de petanca que inaugurarem amb un acte esportiu l’1 de maig i estem a les portes 
d’arranjar el parc del Camí Ral, completar les obres del cementiri i construir una pèrgola per 
cobrir les pistes poliesportives.
 
La llista és llarga. De ben segur que tots aquests projectes ens permetran tenir un poble 
bonic i agradable, viu i amb oportunitats tal com tots desitgem.

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni 
Impressió: Impremta Pagès 

Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació www.santceloni.cat
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Ajuntament de servei

Sant Celoni ha aprovat inicialment el pressu-
post municipal per l’any 2018 al Ple municipal 
celebrat l’1 de març. En total els comptes 
pugen �ns els 21,5 milions d’euros, un  9,5 % 
més que l’any passat, i contemplen inversions 
per valor de 3,5 milions.

El pressupost compta amb els vots a favor 
dels 7 regidors del PDeCat i 1 d’ERC que 
formen l’equip de govern i dels 4 del PSC, i el 
vot en contra de la CUP i ICV. El pressupost 
es va traslladar el mes d’octubre a tots els 
grups municipals perquè hi fessin les seves 
aportacions i �nalment ha comptat amb 
l’acord del PSC. 

L’alcalde Francesc Deulofeu destaca la 
vessant social del pressupost, clarament 
destinat a les persones seguint el Pla de 
Mandat 2016-2019. En aquesta línia, el 
pressupost aprovat suposa  respecte a l’inici 
de la legislatura el 2015 un increment del 
23,7 % en Serveis Socials, un 48 % en 
Promoció Econòmica, un 13,3 % en 
Educació, un 16 % en Cultura i un 11 %
en Espai públic. 

Això és possible gràcies a què durant aquest 
darrers 3 anys hi ha hagut un augment dels 
ingressos d’1,2 milions d’euros i la disminució 
d’algunes partides com per exemple els 
323 mil euros de despeses �nanceres per la 
baixada de l’endeutament i la disminució dels 
interessos o la baixada d’un 5 % en el consum 
de llum i gas gràcies a un important esforç 
realitzat d’estalvi energètic i sostenibilitat que 
ha permès contrarestar l’increment tarifari 
registrat, sobretot de l’electricitat.

Podeu consultar el detall del pressupost a
www.santceloni.cat/pressupost

Un pressupost 
destinat a les persones

- Els impostos graven la propietat o realització d’una 
activitat per part d’un particular o empresa. 

+ 23,7%
Serveis
socials

-5%
Gas i llum

+ 13,3%
Educació

+ 16%
Cultura

+ 11%
Espai 
públic

+ 48%
Promoció

Econòmica

D’ON VÉNEN ELS DINERS?                                                      INGRESSOS

EN QUÈ S’INVERTEIXEN?                                                          DESPESES

Impostos directes (IBI, IAE, Impost vehicles)                       9.329.777 € 43,29 %

Transferències corrents (subv altres administracions) i transferències capital            5.215.095 € 24,19 %

Taxes i preus públics (escombraries, guals, cementiri...)          3.602.663 € 16,71 %

Passius �nancers (préstecs sol·licitats) 2.880.712 € 13,36 %

Impostos indirectes (construccions, instal·lacions i obres)        279.789 € 1,29 %

Ingressos patrimonials (lloguers, interessos de comptes bancaris)  242.868 € 1,12 %

TOTAL  21.550.907 € 100 %

Personal                       8.539.056 € 39,62 %

Béns i serveis        6.712.206 € 31,14 %

Inversions reals  3.580.861 € 16,61 %

Amortització de deute i interessos         1.502.423 € 6,97 %

Transferències corrents (subvencions a entitats i ajuts socials) i transferències capital       1.216.358 € 5,64 %

TOTAL  21.550.907 € 100 %

 (Recollida d’escombraries, neteja viària, jardineria, enllumenat...)

(Adequació accés i plaça Institut i Soler de Vilardell, ampliació cementiri, projecte piscina descoberta...)

Comparativa
2015 - 2018

Despeses
financeres

-323 mil €

El govern municipal (PDeCat i ERC) aprova
el pressupost 2018  amb el suport del PSC

- Les taxes serveixen per pagar el cost d’un
servei o d’ús d’un bé públic.
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Ajuntament de servei

Principals prioritats i novetats del Pressupost 2018

1

178 mil euros per acabar les 
obres del cementiri de la 
Batllòria i  garantir l’accessibi-
litat a tot el recinte.

150 mil euros per seguir 
treballant en la piscina 
municipal a l’aire lliure.

Un poble bonic i agradable

Un poble viu i amb oportunitats

Posar Sant Celoni al mapa

Eix
 estratègic

2

Eix
 estratègic

3

Eix
 estratègic

Un ajuntament de servei
4

Eix
 estratègic

120 mil euros per reforçar la 
recollida d’escombraries que 
permetrà entre altres millores, 
incrementar en un 50 % el servei 
de reforç diari, netejar a fons les 
zones dels contenidors, doblar la 
recollida porta a porta de paper i 
cartró als comerços i establiments, 
9 punts de recollida selectiva d’oli 
vegetal, 7 noves minideixalleries, i 
el servei concertat via telèfon de 
recollida de voluminosos.

Millores a les instal·lacions 
esportives: 355 mil euros per 
millorar el Camp de futbol amb la 
renovació de la gespa, millora del 
drenatge i nou material, 80 mil 
euros per convertir el Pavelló 11 
de Setembre a 3 pistes, 157 mil 
euros per millorar el clima del 
Centre Municipal d’Esports Sot 
de les Granotes i polir i repintar el 
parquet del pavelló, 43 mil euros 
per fer i renovar tancaments a les 
pistes de barris, 29 mil per 
millores a les Pistes d’atletisme.203 mil euros per fer les obres 

d’arranjament del Passeig 
Francesc Fullà (Xumbo), un 
projecte realitzat amb el veïnat.

184 mil euros per conti-
nuar millorant l’accessibi-
litat i l’asfaltatge a cruïlles 
i carrers.

28 mil euros per instal·lar 
uns segons jocs infantils a la 
plaça Comte del Montseny.

58 mil euros per remodelar 
el Parc del camí Ral de la 
Batllòria.

70 mil euros per ajudar 
en temes d’habitatge a les 
famílies del municipi que ho 
requereixin.

64 mil euros més per poder 
ampliar i millorar el suport 
psicoterapèutic a joves �ns a 
18 anys, ampliar els recursos del 
servei de tractaments d’addic-
cions El Tritó, del Servei a la 
Dona i engegar un nou Servei 
de mediació comunitària.

102.500 euros per millorar i 
garantir un camí escolar 
segur a l’Escola Pallerola  i 
46.500 euros pel condiciona-
ment del pati d’educació 
infantil i pintura general del 
centre.

314 mil euros per l’Escola 
Bressol el Blauet per renovar 
el sistema de climatització i 
posar en marxa el servei de 
cuina pròpia a partir del curs 
2018-2019.70 mil euros per impulsar 

projectes i metodologies 
innovadores a les aules com 
per exemple el Montquímic, 
Robotseny, projectes 
cooperatius... 

423 mil euros per garantir 
l’accés a l’educació a la 
població en situació socie-
conòmica desfavorida i lluitar 
contra el fracàs escolar a 
través de beques menjador, 
de llibres, d’escola bressol, 
escola de música, etc... provi-
nent de fons municipals i del 
Consell Comarcal.

62 mil euros per reformar el 
local social del barri de les 
Borrelles.

22 mil euros per adquirir 
6 nous des�bril·ladors 
que s’instal·laran als barris 
de Sant Ponç, Illes Belles, 
Baix Montseny, a l’Institut 
Baix Montseny, al Casal 
d’avis i un de mòbil per 
a la Policia local.  

51.500 per habilitar una zona 
d’acollida d’autocaravanes.

143.500 euros per acabar de 
connectar i arranjar la ruta 
cicloturista La Tourdera des 
de la Font dels enamorats �ns 
a Gualba.

97 mil euros per tirar enda-
vant la posada en marxa de 
l’administració electrònica.

590 mil euros per executar les 
obres d’adequació de l’edi�ci 
Puigdollers per acollir l’àrea de 
Serveis Socials.

113 mil euros per incrementar 
la plantilla de la Policia Local 
amb 3 noves incorporacions.

311 mil euros per cobrir les 
pistes poliesportives de la 
Batllòria.
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Un poble bonic i agradable

Sant Celoni ja disposa d’un Pla director del 
verd urbà, una eina de planificació i gestió per 

a la millora de l’arbrat i els espais 
verds municipals que descriu les 
línies d’actuació per assegurar 
una millora quantitativa i qua-
litativa del verd urbà alhora que 
n’estructura la seva gestió perquè 
aquesta sigui més eficient. Ara 
caldrà analitzar el document i a 
aplicar-lo. El treball inclou un 
inventari i diagnosi dels espais 
verds i de l’arbrat que ens dóna 
algunes dades interessants: 

A Sant Celoni tenim: 

 24,3 ha d’espais verds urbans utilitzables per 
la ciutadania

 3.811 arbres, dels quals 1.444 són d’arbrat 
viari

 Dels espais verds utilitzables, un 50%, són 
parcs i la resta es reparteix entre elements de 
vialitat, jardins, places i altres espais lliures. 

 Àmplia presència d’espais verds associats 
a equipaments, a la xarxa hidrogràfica i a 
l’entorn natural que envolta el nucli

L’Ajuntament s’implica 
en el manteniment de la 
finca de can Draper, un 
dels principals accessos 
al Montnegre

Aquestes darreres setmanes s’ ha reposat diversos 
trams de la tanca del camí de l’Institut. Es tracta 
d’un nou tipus de tanca de plàstic reciclat que 
garanteix una millor durabilitat.

L’alcalde Francesc Deulofeu i el director del parc del 
Montnegre i el Corredor, Antoni Bombí, van lliurar 
l’acord de custòdia del territori al seu propietari,  
Quim Draper el passat mes de gener

Sant Celoni més verd

Reasfaltat de 6 carrers 

Millorem l’espai públic
Aquest inici d’any...

Durant el mes de febrer s’han dut a terme millores 
en els carrers Bruc, Jaume I, Verge del Puig, Aneto, 
Sant Josep i Sant Martí. També s’han canviat les 
barreres per garantir la seguretat de vianants i 
vehicles a sota el pont de la Renfe al Carrer Bruc i 
al pont del Pertegàs a la carretera de Gualba.

Substitució de diversos trams  
de tanca al camí de l’Institut

Gràcies 
per la col·laboració!

Necessitem la teva

en la detecció dels
col·laboració

nius primaris
4 cm 

6 cm 

Els nius són de color marró.
Es poden confondre amb nius 
d’altres espècies autòctones 
que cal protegir.

Reviseu les cornises de les 
teulades, garatges i porxos,
 llocs habituals on les reines 
de Vespa velutina fan els nius.

Si en trobeu algun, contacteu
amb l’Ajuntament de Sant Celoni

93 864 12 15
territori@santceloni.cat

+ INFO: www.santceloni.cat/vespavelutina

de

per evitar-ne
la proliferació!

La finca de can Draper és un dels punts d’entrada 
més freqüentats per visitar el parc del Montnegre 
i el Corredor per la vall d’Olzinelles. Per facilitar 
la visita a la vall, l’any 2007 es va senyalitzar un 
itinerari que transcorre per finques privades, on els 
elements d’interès també són béns privats. També 
s’hi organitzen altres activitats de lleure organit-
zades per entitats. El valor ambiental i paisatgístic 
de la finca i la pressió que rep per la freqüentació 
de visitants justifica el fet que l’administració local 
s’involucri en la seva gestió, acompanyi la propietat 
i complementi actuacions de manteniment i 
conservació dels elements més emblemàtics. Això 
és possible gràcies al què es coneix com a conveni 
d’acord de custòdia del territori que el mes de gener 
l’alcalde de Sant Celoni, juntament amb el director 
del parc del Montnegre i el Corredor, Antoni Bom-
bí, van lliurar al seu propietari, Quim Draper.
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Un poble bonic i agradable

Acció cívica per  
millorar l’entorn:  
netegem les lleres del  
Pertegàs i del Sot Gran 
amb l’AEiG EROL
T’hi apuntes?
L’Agrupament escolta Erol convida a tothom 
a participar al macroservei de neteja de la llera 
del Pertegàs i de la riera del Sot Gran diumenge 
15 d’abril en el marc dels actes que organitzen 
per celebrar el seu 20è aniversari. El lema de 
l’escoltisme és “deixar el món millor de com 
l’hem trobat” i amb aquest objectiu organitzen 
aquesta acció que es farà al matí i acabarà amb 
un dinar al pati de La Salle.  

Neteja de la llera del Pertegàs
Hora i lloc de trobada:  
11 h a l’aparcament del Pavelló Municipal 

Neteja de la riera del  
Sot Gran de la Batllòria
Hora i lloc de trobada:  
11 h al Safareig de la Batllòria

Si hi voleu participar, només cal enviar un 
correu a erol@erol.cat amb el nombre de 
persones que sereu i si us quedareu a dinar. 

L’Ajuntament de Sant Celoni ha registrat 294 noves 
inscripcions al cens municipal d’animals de com-
panyia durant el 2017: en total 253 gossos i 41 gats. 
Aquesta xifra suposa un increment de més de 80 
animals censats respecte l’any anterior. Actualment, 
hi ha més de 1.700 mascotes censades, una bona 
pràctica que cada any creix en persones responsables 
amb els seus animals. Recordem que es tracta d’un 
tràmit obligatori que es fa a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC). Només cal portar una còpia del 
DNI de la persona propietària i una còpia de la carti-
lla veterinària i una fotografia de l’animal.

D’altra banda, durant l’any 2017 es van recollir 139 
animals de la via públic, concretament, 120 gossos 

i 19 gats. D’aquests, 95 gossos van ser recuperats 
pels seus amos i la resta dels animals es van posar 
en adopció.

Kilos i kilos de deixalles i residus abocats indeguda-
ment a l’urbanització Boscos de Montnegre. Mala 
imatge, insalubritat i cost afegit. 

Passar comptes davant la ciutadania de l’activitat 
de govern del 2017 era l’objectiu que es va marcar 
l’Equip de govern a la 2a Exposició Pública que 
va fer el divendres 2 de febrer al Teatre Ateneu. 
L’alcalde Francesc Deulofeu acompanyat dels altres 
7 regidors i regidores de l’Equip de govern van 
fer un repàs de les accions dutes a terme des de 
les diferents àrees durant aquest darrer any i van 
avançar alguns projectes futurs emmarcats seguint 
el Pla de Govern 2016/2019. Tal i com ja va fer a la 
primera exposició pública, el juliol de 2016, Fran-
cesc Deulofeu va insistir en els valors que mouen 
l’acció de govern, “de governar PER a governar 
AMB, servei, orientació a objectius i resultats, 
rendició de comptes, catalanitat i treball en 
equip”. L’acte va acabar amb un torn de preguntes 
per part dels assistents.

Podeu consultar el resum de la 2a exposició  
pública a www.santceloni.cat/16021

Vols adoptar un 

Vine a veure’ls!

gos o un gat? 

Nom: WEBENS
Sexe: Mascle
Edat:  Adult
Mida: Gran

Nom: MANU
Sexe: Mascle
Edat:  Adult
Mida: Petit

Nom: GIM DOS
Sexe: Mascle
Edat:  Adult
Mida: Gran

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

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

L’Equip de govern passa comptes de 
l’activitat de govern a la 2a exposi-
ció pública davant la ciutadania

294 gossos i gats censats a Sant Celoni  
durant l’any 2017. Molt bé!

Combatre l’incivisme és cosa de tots!
Aquí teniu algunes accions incíviques  
del darrer trimestre 

Un contenidor de rebuig cremat a la plaça Josep 
Alfaras i un d’envasos al carrer Ramis. Això té un 
cost de 800 euros.



7

PREINSCRIPCIÓ ON S’HA DE PRESENTAR 
 LA SOL·LICITUD MATRICULACIÓ

1r cicle  
d’Educació infantil Del 30 d’abril a l’11 de maig El Blauet 

Escola Pascual Pendent

2n cicle d’Educació  
infantil,  

primària i ESO
Del 13 al 24 d’abril Oficina Municipal d’Escolarització o 

al centre demanat en primera opció Pendent

Batxillerat i cicles  
formatius de Grau mig Del 14 al 24 de maig Institut Baix Montseny,  

o on es vulgui cursar els estudis Pendent

Cicles formatius de  
Grau superior

Del 29 de maig 
al 7 de juny

Institut Baix Montseny, o on es vulgui 
cursar els estudis Pendent

L’Ateneu – Centre  
Municipal d’Expressió

Alumnat nou 
del 23 al 27 d’abril Ateneu - CME Alumnat actual: del 10 al 19 d’abril

Alumnat nou: del 28 al 31 de maig 

Programes de Formació  
i Inserció - Pla de  

Transició al Treball
Del 14 al 25 de maig Sax Sala – Centre de Formació i  

Ocupació del Baix Montseny Pendent

Escola d’Adults

Alumnat nou 
Ensenyaments inicials  

i bàsics, accés al sistema  
educatiu reglat i  

informàtica: 
Del 18 al 26 de juny

Idiomes: 
Del 30 d’agost  

al 5 de setembre

Sax Sala – Centre de Formació i  
Ocupació del Baix Montseny

Alumnat actual  
Ensenyaments inicials i bàsics, accés al sistema  
educatiu reglat i informàtica: Del 4 al 8 de juny 

Idiomes: De l’11 al 15 de juny

Alumnat nou 
Ensenyaments inicials i bàsics, accés al sistema  

educatiu reglat i informàtica: Del 16 al 23 de juliol 
Idiomes: Del 19 al 26 de setembre

Cursos de Català Primera setmana de febrer 
i segona quinzena de setembre

Sax Sala – Centre de Formació i  
Ocupació del Baix Montseny

Primera setmana de febrer i  
segona quinzena de setembre

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
CURS 
2018 
2019

L’escola bressol municipal El Blauet ha iniciat 
aquest mes de gener un nou servei  per millo-
rar la criança i el benestar dels infants: l’Espai 
familiar. Cada dimecres de 15.15 a 16.45 h, pares 
i mares amb infants de 0 a 3 anys i les educadores 
comparteixen  un ambient distès i professional  
que fomenta la confiança i alhora permet conèixer 
noves propostes de jocs, cançons i activitats 
d’estimulació així com aprofundir temes com ara 
l’alimentació, el son, els hàbits, la gestió de les 
emocions, l’autoestima...

La inscripció és trimestral i a l’EBM El Blauet  
o per Internet www.santceloni.cat/formularis  
i la quota és de 15 €. 

Les places són limitades!

Ajuntament de Sant Celoni, Generalitat, Insti-
tut Baix Montseny i diverses empreses del sector 
químic i de manteniment electromecànic treballen 
plegades amb l’objectiu que l’alumnat del cicles 
formatius de Grau superior de Química Indus-
trial i Mecatrònica Industrial puguin fer entre 950 
i 1.000 hores de formació remunerada en empresa 
a partir de juny i setembre. A través d’un contrac-
te de treball o d’una beca de formació, l’alumnat 
desenvoluparà una part dels continguts formatius 
en un entorn real de treball.

A més a més, l’Institut i les empreses volen iniciar 
altres vies de col·laboració com ara la incorporació 
dels seus treballadors a diferents mòduls formatius 
que ofereix l’Institut, visites a les indústries, estades 
i formació de professors a les empreses...

Durant el mes de maig s’iniciarà el període de 
preinscripció pels cicles de CFGM Gestió Admi-
nistrativa, CFGM Manteniment Electromecànic, 

CFGS Mecatrònica Industrial en modalitat dual i 
CFGS de Química Industrial en modalitat dual. Si 
hi tens interès o coneixes algú que en pogués tenir, 
adreça’t a l’Institut Baix Montseny (carretera de 
Campins, s/n), telèfon 93 867 34 70 o accedeix a la 
seva pàgina web www.insbaixmontseny.cat.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS SOCIALS CURS 2018-2019

Ajuntament, Generalitat, Institut i empreses es van 
reunir el 7 de març per avançar en la formació dual

L’alumnat de Química Industrial i  
Mecatrònica Industrial farà pràctiques  
remunerades a empreses

Mira què fem a 
l’espai de trobada  
familiar El Blauet

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

Atenció  
a les  

dates!

Un poble viu i amb oportunitats

Obertes les  
inscripcions
pel trimestre 

abril-juny!

Llibres i material de P3 a 4t d’ESO i Activitats d’estiu 2018 
Del 3 al 13 d’abril de 2018, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
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Un poble viu i amb oportunitats

Un any més el Carnaval i les Gitanes van omplir  
els carrers de Sant Celoni de gresca i alegria 
Gaudiu de totes les imatges a www.santceloni.cat/fotos

La  Filferrada  dissabte  i  la  ballada  tradicional  
diumenge  van tancar 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. Felicitats  ba-
lladors  i  balladores, músics, diablots, gegants i 
tothom qui fa gran la festa!

Les Gitanes de Sant Celoni van lluir especialment 
en una doble ballada del 250 aniversari i amb 
presència del conseller Jordi Turull, diputat del 
Parlament de Catalunya. A la Rectoria Vella, una 
exposició va repassar la història de les Gitanes al 
municipi.

Imatges del Carnaval i Gitanes

La més votada: Mascarada Veneciana

Mag Edgard, Mag Isaac, Héctor Mancha, 
Charlie Mag, Enric Magoo

Sala Gran / 19 h / Entrada gratuïta

Primavera Coral
Coral Briançó, Coral Croscat d’Olot,
Coral Ars Nova de Martorell i 
Cor Gospel de Sant Celoni

Música

18 h / 8 € / 4 € amb descompte

Momo
Cia Anna Roca

Familiar

GPS
+ 8

Sala Gran / 19 h / 6 €

Festival de màgia

Màgia

OBM - Orquestra Baix Montseny

Sala Gran / 20 h / 5 € /
menors de 10 gratuït

Simfonia dels videojocs

Música

Preestrena

Sala Gran / 20 h / 15 €

Joan Dausà

Música

Circ Los + La Fàbrica de Lied

Sala Gran / 18 h / 5 €
Consulteu descomptes

caLORCAlor

Música

i Circ

S A N T  C E L O N I

Dissabte
7 d’abril

Diumenge
8 d’abril

Diumenge
15 d’abril

Dissabte
21 d’abril

Dissabte
28 d’abril

Diumenge
29 d’abril

A Sant Celoni celebrem Sant Jordi
La diada de Sant Jordi té un gran simbolisme per 
la cultura catalana i a Sant Celoni, com a molts 
pobles catalans, ho festegerem amb parades de 
llibres i roses i un gran nombre d’actes cultu-
rals. A partir del divendres 20 d’abril s’han 
programat presentacions de llibres, sardanes, 

concerts, passejades guiades, espectacles, 
exposicions, trobada de gegants de les 

escoles... i un gran nombre d’activitats. 
   
En aquesta data és tradició recordar 
una llegenda pròpia de la vila: La 
llegenda d’en Soler de Vilardell, un 
personatge mític que, gràcies a una 
espasa de virtut, va salvar el poble 

de Sant Celoni d’un drac ferotge que 

l’amenaçava. Lligada a la llegenda l'Ajuntament 
va senyalitzar fa uns anys una ruta que ens mos-
tra el lloc on, segons la llegenda, habitava el Drac 
de Vilardell, indret conegut popularment com la 
Roca del Drac. Cada any, per Sant Jordi, es fa una 
cercavila amb la participació Drac de Vilardell i la 
colla de Diables de Sant Celoni. Aquest any es farà 
el dissabte 7 d’abril i sortirà a 2/4 d’11 del matí de la 
plaça de la Vila. 

Consulteu l’agenda d’actes:  
www.santceloni.cat/santjordi

Si voleu conèixer la llegenda d’en Soler de  
Vilardell: www.santceloni.cat/solerdevilardell 

T’esperem dimarts 10 d’abril, 
a les 7 del vespre, al bar del 

Teatre Ateneu

Festa Major 2018 
Comptem amb tu!

Engeguem

Tens idees i propostes  
per a la Festa Major? 

Et ve de gust compartir-les? 
Vols conèixer les primeres novetats?

Vols col·laborar en 
 l’organització de la Festa?

Rua de Carnestoltes va omplir els carrers amb  
10 comparses, encapçales pel rei Carnestoltes 
amb més de 700 persones gaudint de la festa. 
Les comparses més nombroses van ser la Deixa’t 
Mimar amb 135 persones i la de Soler Ice, amb 
150. Durant el sopar al Pavelló amb la participa-
ció de 900 comensals, es van lliurar els premis 
del XXII Concurs de Comparses amb aquest 
resultat:

La més animada: Tocats del bolet

La més elaborada: Bocamolls

La més original: Super Grocs
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Sabies que al Montseny  
hi ha més de 700 fonts?Sortides Culturals 2018 

Vine a passar-ho bé!

Dissabte 23 juny
Exili: Camp de Ribesaltes i 
Prada de Conflent 
Sortida conduïda per Assumpta Montellà 
resseguint l’exili republicà a la Catalunya 
Nord. Al matí estada al camp de refugiats 
de Ribesaltes, que s’ha museïtzat amb 
molt d’encert. A la tarda visita de Prada de 
Conflent, on es va exiliar i morir Pompeu 
Fabra. Aquest any es commemora el 150è 
aniversari del seu naixement.

Dissabte 26 maig
Ripoll: el monestir i  
el Museu Etnogràfic
Viatge al bressol de Catalunya, terra de 
comtes i abats. Visita guiada del conjunt 
monàstic de Ripoll, amb l’esplèndida por-
talada romànica, i del Museu Etnogràfic, 
renovat recentment, amb col·leccions 
relacionades amb els pastors, la pagesia, 
els oficis, la farga catalana, el ferro forjat i 
les armes de foc ripolleses.

Tot  
el dia

Tot  
el dia

Avui dia els dolls d’aigua de les fonts 
del Montseny es van aprimant mentre 
les construccions que les ennoblien 
es degraden. Des de fa dos anys, 
Òscar Farrerons i Adrià Corella, un 
arquitecte i un fotògraf estudiosos 
del massís porten a terme un projecte 
de recuperació de la memòria de les 
fonts del Montseny que consisteix 
en la documentació dels brolladors 
montsenyencs i, simultàniament, 
en un treball de camp amb la ubi-
cació georeferenciada, fotografies i 
la descripció. A hores d’ara ja han 
indexat més de 700 fonts, que es po-
den consultar al web “Projecte Fonts 
del Montseny”. Els resultats també es 
poden veure a l’exposició a la Gabe-
lla d’Arbúcies fins el 15 d’abril i a la 
Rectoria Vella de Sant Celoni del 21 
d’abril al 27 de maig.

Hi ha fonts situades en entorns natu-
rals captivadors, com la font Pinto-
resca de Breda i la font Canyonal de 
Riells. N’hi ha d’enigmàtiques com la 
de can Maynou de Gualba i d’aigua 
canalitzada, com la font del Pare 
Casals a Sant Esteve de Palautordera. 
Es troben fonts a tocar les parròquies, 
com la de Sant Llop de Viabrea, altres 
deus d’aigua estan situades a prop de 
nuclis habitats, com la font Aluia  de 
Campins...

L’objectiu d’aquest projecte és reme-
morar la “cultura de la font”: tradi-
cions, costums i hàbits que es duien 
a terme amb les fonts com a prota-
gonistes, i mantenir-les en bon estat. 
En aquesta societat de les presses i 
de l’aigua embotellada, és una feina 
heroica i necessària, és una tasca de 
tots: administracions i  societat civil. 

Aquesta és la programació de Sortides Culturals previstes 
per l’any 2018. Són una bona oportunitat per conèixer el 
patrimoni i la història del país. Si hi esteu interessats, po-
deu sol·licitar de rebre més informació a l’àrea de Cultura, 
a la Rectoria Vella  Tel. 93 864 12 13 
Adreça electrònica: promocio.cultural@santceloni.cat

Amb motiu de la celebració del 25è 
aniversari de l’ACEM (Associació Ca-
talana d’Escoles de Música i dansa), i 
mestres de les escoles de música i tea-
tre de Sant Celoni participen en tro-
bades en diferents llocs de la geografia 
catalana. A principis de febrer l’alum-
nat de corda van fer sessions de fiddle 
a Barcelona; durant el març l’alumnat 
de cor ha treballat i actuat a Manresa i 
els de guitarra, guitarra elèctrica i baix 
a Lleida i els de banda a Tarragona. 
Els intèrprets de música tradicional, 
els de percussió i els de dansa ho faran 
durant l’abril a Sant Feliu de Guíxols, 
Sant Cugat i Esparreguera.

Tots ells tenen cita novament el dia 
10 de juny, on més de 7.000 alumnes 
i les seves famílies ompliran el RCDE 
Stadium de Cornellà – El Prat.

Les escoles municipals  
de Música i de Teatre  
surten de gira!

Dissabte 5 maig
Sant Cugat del Vallès: el  
monestir i el Celler modernista
Recorregut pel monestir de Sant Cugat del 
Vallès, amb un claustre que conté capitells 
romànics magnífics i l’església gòtica, acabada 
el 1337. Visita també del Celler modernista, 
construït per Cèsar Martinell el 1921, amb una 
exposició que explica el procés l’elaboració 
del vi.

Dissabte 14 d’abril
Solsona i el Santuari  
del Miracle
Ruta guiada pel nucli antic Solsona: plaça 
Major, carrer de Sant Joan, fonts i cases 
senyorials, entrant a la catedral i els claus-
tres, al Pou de Gel i al Quarto dels Gegants. 
A la tarda, visita del Santuari del Miracle 
de Riner, amb un dels retaules barrocs més 
grans i espectaculars de Catalunya. 

Tot  
el dia Matí

SUBVENCIONS  
A ENTIATS  
T’ajudem! 

Vine a la sessió pràctica per resoldre 
dubtes i enllestir la tramitació.

- Dimarts 9 de maig  
- 19 h 
- Sala Bernat Martorell

El període de sol·licitud comença el 18 d’abril 
+ info: www.santceloni.cat/ajuts

Descobreix-les 
a l’Exposició 

a la Rectoria Vella 
21 abril - 27 maig

VOLS VIATJAR?
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Un poble viu i amb oportunitats

Tens una empresa?
Comerciants, persones  
emprenedores... oferta  
formativa a mida
+ info i inscripcions:  
www.santceloni.cat/formacio

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

Centre de Formació 
i Ocupació 

del Baix Montseny

Montserrat, 28
Tel. 93 867 41 75
saxsala@santceloni.cat

L’Ajuntament de  
Sant Celoni aposta pel  
Turisme Sostenible
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni ha rebut el 
distintiu “Compromís amb la Destinació Bios-
phere”, atorgat per la Diputació de Barcelona, 
la Cambra de Comerç i el Instituto de Turismo 
Responsable. Aquest distintiu de reconeixement 
internacional distingeix a totes aquelles empre-
ses i equipaments turístics compromesos amb la 
sostenibilitat i el respecte pel medi ambient i el 
patrimoni. Des de l’Ajuntament de Sant Celoni es 
treballa per assolir  un model de turisme responsa-
ble i compromès, no només amb el medi ambient, 
sinó també amb el creixement econòmic, inclusiu 
i sostenible, la posada en valor dels elements cul-
turals, la diversitat i el patrimoni i l’ús eficient dels 
recursos, entre d’altres.

Ets a punt de jubilar-te i no 
tens relleu a la teva empresa? 
Coneix el servei Reempresa 

Si tens un negoci i estàs pensant en tancar-lo 
per falta de relleu, no el tanquis, cedeix-lo a una 
persona emprenedora perquè hi doni conti-
nuïtat! L’Ajuntament de Sant Celoni té un punt 
de Reempresa al Sax Sala des d’on s’ofereix de 
forma gratuïta, assessorament individual i acom-
panyament en aquest mercat de compravenda 
de petites i mitjanes empreses de Catalunya  
(www.reempresa.org). Aquest servei és una 
iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació 
amb el suport de Diputació de Barcelona.

Bons resultats 2017:
• 6 negocis traspassats
• Sant Celoni ocupa el 15è lloc del rànquing  

de punts Reempresa dels 35 centres de  
tot Catalunya 

Negocis en traspàs a Sant Celoni i al Baix 
Montseny: Fruiteria ecològica,  Forn de pa i bar 
cafeteria, Targeta de transport SP, MPD tractora, 
remolc i plaça, Rostisseria menjar pre cuinat i  
un Bar restaurant

Consulta’ls a www.santceloni.cat/reempresa

Mira tot el que podem fer per tu

Tècniques de relaxació per  
afrontar barreres diàries   
17, 24 i 31 de maig, 7 de juny  
de 9.30 a 14.30 h 

Programació neurolingüística.  
Com comunicar millor
25 de juny i 2, 5, 16, 23 i 30 de juliol de 9 a 14 h

Noves metodologies per vendre i millorar  
els nostres establiments i comerços 
29 i 30 de maig de 14.30 a 16.30 h 

Curs de manipulador d’aliments
7 i 14 de juny de 18 a 21 h

Impulsa el teu negoci i fidelitza als teus 
clients amb INSTAGRAM
18 de juny de 10 a 14 h 

La teoria dels 6 graus. Xarxes socials  
per ampliar quota de mercat
25 de juny de 10 a 14 h

Borsa de treball: troba 
gent per a la teva empresa

Si necessites seleccionar personal per a la 
teva empresa, contacta amb la borsa de 
treball de Sax Sala, més de 450 empreses 
ja ho fan. El servei de selecció de personal 
no té cap cost per l’empresa i s’adapta a 
les teves necessitats. 

L’Ajuntament  
contracta 9 
persones aturades
L’Ajuntament de Sant Celoni promou la contrac-
tació de persones en situació d’atur i de joves. 
Aquesta darrers mesos ha contractat cinc perso-
nes majors de 45 anys aturades de llarga durada 
i 4 joves. Aquests contractes tenen una durada 
de 6 mesos (12 mesos per a les dues persones 
contractades amb més de 55 anys) i tenen per 
objectiu oferir-los-hi noves oportunitats laborals. 
Amb aquesta actuació, entre d’altres, es reforça el 
paper estratègic de l’Ajuntament per contribuir al 
desenvolupament econòmic, al foment de l’ocu-
pació i al benestar de la ciutadania.

El comerç celoní 
es mou
Els comerços de Sant Celoni estan molt actius: els 
dies 24 de febrer i 3 de març, aprofitant l’època de 
rebaixes  van treure els seus aparadors al carrer. 
Aquesta activitat forma part del programa de 
dinamització comercial impulsat pels mateixos 
comerciants. L’activitat continua amb la Festa de 
la Primavera al carrer Major de Dalt el 24 de març 
i el cap de setmana de l’11 de maig programaran 
un “Raig d’activitats” al centre de la Vila.
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819 ajudes d’habitatge durant el 2017, 
un 23% més que el 2016

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

290
108
97
92
40
33
21
11
11
10
9
8
7
5
3
2

 Total                                                            747     1.400.084,80 €

569.794,52 €
156.985,96 €
196.799,96 €
178.752,80 €
77.306,68 €
50.528,76 €
41.600,40 €
25.584,00 €
22.563,36 €
15.684,48 €
16.896,00 €
14.959,44 €
11.604,44 €
10.032,00 €
6.432,00 €
4.560,00 €

L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny va 
tramitar 819 sol·licituds d’ajudes per al paga-
ment del lloguer durant l’any 2017 amb una 
aportació econòmica d’1.400.084,80 euros. 
En relació a l’any anterior, es van tramitar 157 
ajudes més entre tots els municipis del Baix 
Montseny. A Sant Celoni concretament se’n 
van presentar 313, de les quals 290 van ser fa-
vorables amb un import total de 569.794,52 €. 
Aquestes ajudes tenen com a objectiu ajudar a 
fer front al pagament del lloguer a famílies o 
unitats de convivència amb ingressos baixos, 
a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc 
d’exclusió social residencial.

Ajuntament i diverses persones d’agències immo-
biliàries del municipi, varen mantenir recentment 
una trobada amb l’objecte de situar l’estat actual del 
mercat de lloguer d’habitatges i trobar fórmules per 
facilitar-hi l’accés a persones socialment vulnerables. 

Es constata que el mercat presenta un marcat 
encariment dels preus de lloguer i la resistència 

a formalitzar lloguers amb persones amb minsos 
recursos econòmics i, per tant la necessitat d’abordar 
la problemàtica amb noves mesures d’actuació.
Totes les presents, varen coincidir en la necessitat de 
treballar coordinadament per garantir el dret a l’ha-
bitatge i es varen emplaçar a continuar col·laborant, 
per donar resposta a al situació.

L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona ofereixen 
un servei d’assessorament jurídic per orientar 
reclamacions sobre clàusules hipotecàries abusives. 
El servei proporciona atenció individualitzada i 
gratuïta a les persones consumidores en relació 
als litigis amb entitats financeres per la inclusió 
de clàusules abusives en contractes hipotecaris. 
Aquest servei s’ha materialitzat amb la signatura de 
convenis de col·laboració amb els col·legis profes-
sionals d’advocats i el suport dels serveis públics de 
consum de la demarcació de Barcelona.

Les persones afectades rebran un primer consell 
orientador per un/a advocat/dessa especialista 
i informació sobre la conveniència d’acudir als 
tribunals o de recórrer a les vies alternatives de 
resolució de conflictes. Tanmateix, no es redactarà 
cap document ni es tramitarà cap assumpte. També 
s’assessora la ciutadania respecte del dret a accedir 
a l’assistència jurídica gratuïta i de la documentació 
necessària per sol·licitar-la.

El Dia de les Dones 
2018 se celebra amb 
un munt d’activitats

Ajuntament i Agents  
de la Propietat Immobiliària  
afronten la problemàtica  
d’accés a l’habitatge

Pateixes clàusules  
hipotecàries abusives?

Sant Celoni i la Batllòria van commemorar el Dia 
Internacional de les Dones, organitzant una bona 
colla d’activitats: Tertúlia, caminades, concerts, 
sopar de carmanyola, poesia... Tot plegat per sen-
sibilitzar sobre el paper de les dones a la societat 
i les desigualtats per qüestió de gènere en un any 
d’especial embranzida amb la convocatòria de  
vaga general. 

IV Caminada per les Dones on es va parlar 
sobre “Els temes pendents” (bretxa salarial, 
llibertat sexual, família, religió...)

Caminada pel Dia de la Dona amb un 
picapica final a la Batllòria

Poemes cantats de diferents poetesses d’Amèrica 
Llatina Ellas me cubren a versos. Veinte países, veinte 
mujeres, amb la cantautora Lobato Gonsales i Lou 
Kowalski a la guitarra

Sant Celoni
41%

Altres
municipis

59%

Ajudes al pagament del lloguer  
concedides l’any 2017

T’oferim assessorament jurídic 

Cal demanar cita prèvia a través de l’Oficina Municipal de Consum:  
Plaça de Josep Alfaras, 6. Telèfon 93 864 12 12
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Un poble viu i amb oportunitats

Sol·licitud a l’OAC  
(c. Campins 24 – El Safareig)  

o bé a Comunitat  
(Plaça Josep Alfaras núm. 9)

Horta pública  
Parcel·les disponibles! 

T’animes a  
tenir un hort? 

Productes de  
la terra, kM0,  

cultivats per tu..

Felicitats esportistes! 
Joves medalles del Club 
d’Atletisme Sant Celoni al 
Campionat de Catalunya
Els atletes celonins van aconseguir molt bons re-
sultats al Campionat de Catalunya en pista coberta 
en la categoria Sub14 celebrat el dissabte 10 de 
març a Sabadell superant marques personals i del 
club. David Coris: medalla de plata en llargada i 
medalla de bronze en 60 metres llisos. 5è lloc del 
Roc Jubany a triple i el 8è lloc de la Mireia Plane-
sas en 2000 metros llisos. L’equip de relleus, format 
per Roc Jubany, Martí Casals, Alain Culell i David 
Coris, 5è lloc en 4x200. 

Tres medalles per als atletes 
verd-i-blancs al Campionat 
de Catalunya de 10 mil me-
tres celebrat a Sant Celoni
Trenta-sis anys després de l’últim Campionat de 
Catalunya celebrat a les Pistes Municipals d’atle-
tisme, el 18 de març es va acollir el Campionat de 
Catalunya de 10.000 metres en pista organitzat pel 
Club Atletisme Baix Montseny.  Els atletes verd-
i-blancs que van participar en les diferents curses 
per categories, ho van fer molt bé amb uns temps 
de gran qualitat. Entre els resultats, tres medalles 
de bronze per Alex Arellano en Sub23, Carles Mas-
vidal en M35 i Laureano López en M60.

Excel·lent participació  
del Karate Club Just al  
Campionat de Catalunya
Els competidors celonins del Karate Club Just van 
tornar del Campionat de Catalunya de benjamí, 
aleví, infantil i juvenil celebrat a Lloret de Mar el 
24 de febrer amb 9 medalles. A la modalitat de 
Kata, Chloe Ortega es va penjar l’or i Oriol Pons 
el bronze; a la modalitat de Kumite, Julia Just i 
Samuel Serrano van aconseguir dos ors, Soraya 
Gutiérrez, Ferran Muñoz, Abril Muñoz i Daniel 
Garrido medalles d’argent i Irene Valderas va 
aconseguir la medalla de bronze. I ara a lluitar pel 
pròxim Campionat d’Espanya que se celebrarà els 
dies 13, 14 i 15 d’abril a Benidorm.

260 alumnes de 6è  
de primària practiquen  
escalada i tir amb arc al  
Pavelló del Sot de les  
Granotes
Dins del marc d’activitats educatives que organitza 
l’Ajuntament de Sant Celoni, del 26 de febrer al 16 
de març un total de 260 alumnes de 6è de primària 
de diferents escoles del municipi  han pogut 
practicar escalada en rocòdrom i tir amb arc en el 
pavelló del Sot de les Granotes. Es tracta d’una acti-
vitat que es fa cada any al llarg del segon trimestre 
del curs escolar. Hi participen les escoles Pallerola, 
Montnegre, la Tordera,  Avet Roig, Cor de Maria, 
Soler de Vilardell i la Salle fent un curs d’iniciació 
amb l’objectiu de promocionar i fomentar aquests 
esports a més de potenciar la interrelació entre 
alumnes de les diferents escoles.

El Futbol Club Sant  
Celoni ha escollit 
nova junta
El 26 de febrer es van efectuar les primeres elec-
cions a la junta de la Unió Esportiva Sant Celoni 
amb la participació de 133 electors, el 53 % del 
cens. La candidatura encapçalada per Cristo Moral 
va guanyar amb 102 vots a favor. A més de Moral, 
la nova junta està integrada per Sergi Botella com 
a secretari, Jesús Martín com a tresorer i 6 vocals: 
Manel Rossell, Antoni Garcia, Francisco Moreno, 
Claudio Asensio, Amancio Pino i David Gómez. 
Us desitgem molts encerts en aquesta nova etapa! 
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La Batllòria

150 famílies s’impliquen 
al Carnaval de l’escola Montnegre

A l’escola, van celebrar el carnestoltes el 9 de 
febrer convidant a totes les famílies dels alumnes 
per gaudir d’uns jocs de descoberta per les ins-
tal·lacions de l’escola, prenent com a eix conductor 
les emoticones del mòbil.

Els alumnes anaven disfressats d’emoticona de 
mòbil i portaven una corona amb el títol del con-
te, representat amb emoticones, i els familiars l’ha-
vien d’endevinar. Aquest joc va permetre conèixer 
de prop l’escola i fomentar la cohesió social entre 
els alumnes; ja que els grans ajudaven als petits. 

L’escola està molt contenta d’aquesta iniciativa, 
perquè van reunir una participació molt alta de 
famílies, unes 150. És el segon any que celebren 
el carnestoltes de forma tan lúdica i pedagògica i 
creuen que és una bona fórmula per celebrar tots 
junts el Carnestoltes. Les famílies també estan 
molt satisfetes i manifesten que: “Va ser molt 
divertit, tan el joc com el ball, ha estat molt distret 
i original”.

Ball de Gitanes a la plaça de l’Església

La neu va endarrerir la ballada una setmana i com 
a novetat es va celebrar el 15 de febrer a les 15.30 
h a la plaça de l’església. D’aquesta manera tota la 
població va poder gaudir de la ballada dels alum-
nes de 3r, 4t, 5è i 6è de l’Escola Montnegre.

La regidora i presidenta del Consell del Poble de 
la Batllòria, Helena Lagarda valora molt positi-
vament el canvi perquè “és una millora vers el 
poble, des del punt de vista cultural, ja que ho 
pot gaudir molta més gent i posa en valor el ball 
de gitanes com una tradició local a mantenir i a 
continuar”. Precisament durant la ballada l’escola 
li va agrair la tasca de coordinació dels assajos.

La Batllòria es disfressa per Carnaval

Vine a la inauguració 
del Camp de Futbol 
de la Batllòria

Dimarts
1 de maig

Durant tot el dia  
Partits de totes les categories  
del Club Esportiu la Batllòria

Vine, t’hi esperem! 

Del 15 de març al 15 d’octubre 
prohibit encendre qualsevol tipus 

de foc en terreny forestal,
arbrat o no, i en la franja 

de 500 metres que l’envolta

INICI DEL PERÍODE DE LA 
PROHIBICIÓ D’ENCENDRE FOC

Protegim els
nostres boscos!

A la tarda 
Acte d’inauguració i tot seguit,  
partit del 1r equip

De la mà de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, de 
la comparsa amb carrossa de la colla dels joves 
i d'un bon nombre de batlloriencs i batllo-
rienques la gresca i la disbauxa van arribar 
a la Batllòria un hivern més. La comparsa va 
despertar els somriures amb una coreografia 
molt divertida i la Rua, després d'omplir els 
carrers de color i d'engrescar a la gent, va fina-
litzar al pati de l'escola Montnegre i va acabar 
d'omplir amb un petit pica-pica i un sopar 
de carmanyola les panxes dels participants. 
Seguidament la música i el ball de disfresses, 
organitzat per la Batcolla, va posar punt final a 
les activitats del dissabte 10 de febrer. 

La rua de Carnaval va acabar amb sopar música i ball La ballada dels alumnes va ser molt ben rebuda
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Espai Obert

Espai públic i caixers

Informació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i  
Veïnes de Sant Celoni 
La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Sant Celoni, la FAVESC, ha posat punt 
i final a la seva activitat. Els seus estatuts 
marcaven que després de la seva dissolució 
els diners restants s’havien de lliurar a una 
entitat sense ànim de lucre del municipi. Així 
doncs, s’ha lliurat un xec per valor de 975 € a 
l’Associació Neurològica Baix Montseny, tal i 
com es pot veure a la imatge. 

Federació d’Associacions de Veïns i  
Veïnes de Sant Celoni

El 155 i la gestió quotidiana  
d’un hospital comarcal.  
On veuen la normalitat?
Ja fa 4 mesos d’ençà de l’aplicació de l’article 
155 i, al marge de la multitud de derivades po-
lítiques adscrites a aquesta mesura, poc a poc 
anem veient els diferents graus d’interferència 
que suposa en els afers quotidians d’un país. 
Diversos càrrecs de l’administració sanitària 
catalana ja han fet incís en la complexitat que 
representa que qualsevol mesura operativa 
corrent sigui fiscalitzada des de Madrid. Més 
de 25 milions d’euros que calia articu-
lar dins els pressupostos del 2017 n’han 
quedat fora pel bloqueig operatiu del 155, 
despeses del tot imprescindibles que s’han 
hagut d’habilitar i que hauran de restar-se del 
pressupost prorrogat del 2018. La paràlisi de la Llei catalana d’accés universal a 
l’assistència sanitària, el bloqueig pressupostari adreçat a diverses institucions 
de recerca, són d’altres exemples derivats de l’aplicació de l’article.

La remor del riu queda somorta per la presa i els afluents que fins ara passaven 
desapercebuts ara comencen a patir la falta d’aigua...
El pressupost sanitari català pel 2018 s’alimentarà de la pròrroga del 2017. 
D’aquest caldrà restar-hi els 25 milions disposats per accions de 2017, 56 
milions corresponents al pla de xoc per a la reducció de llistes d’espera i d’altres 
despeses recurrents que l’any 2017 calia implementar com a estructurals i 
que anaven destinades a la xarxa de salut mental i a l’atenció primària per tal 
d’equilibrar iniquitats sociodemogràfiques. El pressupost per al 2018 neix amb 
una pròrroga coixa.

L’Hospital de Sant Celoni dona cobertura als habitants del Baix Montseny, i 
eventualment també a poblacions del límit amb la província de Girona. L’abast 
assistencial dona prestació a uns 60.000 habitants.

En l’actual procés de revisió de la seva viabilitat i de comú acord amb el CatSa-
lut, objectivant-ne l’infrafinançament i la necessitat d’articular una planificació 
assistencial orientada als malalts fràgils amb elevades necessitats assistencials, 
s’estableixen determinades mesures lligades a increments de pressupost que 
de moment no podran veure la llum.

Les noves unitats de suport als pacients complexes en una comarca amb 
elevada dispersió territorial, que necessita estructures sòlides que permetin un 
engranatge eficient de l’entorn hospitalari amb l’atenció primària esdevenen 
imprescindibles.

Que el malalt rebi prestacions sanitàries de proximitat, fiables i d’elevada 
qualitat assistencial, un cop l’administració ha valorat dotar un territori 
d’un servei després d’objectivar-ne la necessitat, no pot dependre d’un 
article que en bloquegi la seva execució.

Hi ha estructures sanitàries que són tan fràgils com alguns dels pacients als que 
cal que donin suport. Molts dels hospitals comarcals de Catalunya ja van supe-
rar la crisi econòmica fregant el precipici, la majoria no hi van caure gràcies a 
l’esforç dels professionals sanitaris. Si algú tenia la sensació que començàvem a 
aixecar el cap, l’aplicació de l’article ha tornat a instal·lar la misèria a serveis 
essencials que haurien d’estar per sobre del bé i del mal...

El nostre hospital va perdre 1,5 M d’euros en el camí del 2009 al 2016 com a 
conseqüència de la crisi econòmica i els ajustos que se’n van derivar. Professio-
nals i serveis varen haver de fer malabarismes per suportar-ho, res segur que 
no fessin també altres hospitals comarcals. Ara tocava passar pàgina, retornar 
un xic la dignitat al sector i per extensió als pacients que en depenen. Si això és 
normalitat que vingui algú i m’ho expliqui. La sanitat i l’educació mai haurien 
de ser moneda de canvi de res, la llibertat per als presos polítics tampoc hauria 
de ser negociable...

Dr. Jordi Roca
Director gerent, Fundació Hospital de Sant Celoni

Hi ha darrerament un clam que ha pres protagonisme en aquests mo-
ments en què Catalunya pateix un desmantellament democràtic ferotge: 
“Els carrers seran sempre nostres”. Efectivament, i també ho són de les 
entitats, agrupacions, clubs... en la seva funció quan el marc d’actuació 
ho requereix. També ho són dels polítics, que hi  organitzen i gestionen 
programes de participació ciutadana. Els carrers són un espai col·lectiu 
on exercitem la convivència lluny dels ànims de lucre.
 
Quan allò que pertany a l’àmbit privat incideix en l’espai de tots, l’espai 
públic, són les ordenances i les taxes les que s’encarreguen de regular 
aquesta situació. Però no sempre els ajuntaments tenen a punt, sobre 
la taula, les maneres de tractar noves situacions. Actualment, veiem com 
les entitats financeres, els Bancs, instal·len caixers automàtics a les façanes 
de les seves entitats talment com un taulell on el seu client ocupa l’espai 
públic.

Aquesta proposta prové d’uns senyors, els directors generals, que en el 
cas del Santander, BBVA, CaixaBank i el Sabadell, sumen en ingressos 
salarials, el 2016, tots quatre junts, 17.410.000 €. El pressupost de l’Ajun-
tament de Sant Celoni d’aquest mateix any va ser de 18.792.646,51 € per 
gestionar la convivència dels 17.588 celonins...

Alguns ajuntaments ja han posat fil a l’agulla en el cobrament de les 
corresponents taxes a les entitats bancàries: Figueres ho fa amb una taxa 
de 856 € per caixer, Castelldefels 587 €, Mollet 509/558€, Lleida 355 €...

Aquesta taxa segur que no crearà tensions entre l’Administració i els 
celonins i fins i tot comptarà amb l’aprovació de més d’un vilatà.

Esteve Rodoreda
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Grups  municipals

El pressupost per Sant 
Celoni i La Batllòria ja 
és una realitat
El grup municipal socialista de l’Ajun-
tament de Sant Celoni i la Batllòria ha 

fet possible que el pressupost per l’any 2018 ja sigui una 
realitat. El recolzament  del grup socialista a l’aprovació del 
pressupost ha estat possible gràcies al treball del nostre grup 
municipal que ha estudiat durant mesos el pressupost per poder 
fer suggeriments i incorporar partides i inversions. 

El  suport que el grup municipal del PSC de Sant Celoni i la Batllò-
ria ha donat a l’actual equip de govern, per aprovar el pressupost 
únicament té un objectiu: millorar el nostre poble i la vida 
dels nostres ciutadans i ciutadanes. No es tracta de cap es-
tratègia política, ni cap pacte, ni cap xec en blanc, simplement és 

sentit de la responsabilitat. Des de l’oposició cal una actitud 
de compromís cap al benestar dels ciutadans i ciutadanes 
del nostre poble. Posicionar-se en el “no permanent” és una 
irresponsabilitat si volem que es puguin fer realitat projec-
tes i programes concrets que han de servir per millorar Sant 
Celoni.

Aquesta actitud de compromís,  que ja vam tenir amb el recol-
zament al pressupost per l’any 2017, va donar els seus fruits. La 
incorporació  d’una partida de 50.000 euros per Plans d’ocu-
pació i quatre cursos del FOAP ha fet possible que del total 
de 64 alumnes que van participar 22 van trobar feina.
 
Hem donat suport al pressupost amb el compromís de l’actual 
equip de govern de incrementar les partides de serveis socials, 
des de beques menjador, urgències socials, teleassistència, pisos 
tutelars per a gent gran o compra i arranjament de pisos socials. 
El nostre suport sempre ha estat condicionat a incrementar 
aquelles partides que han de servir perquè els més vulne-

rables de la nostra societat puguin tenir la seguretat que el 
nostre Ajuntament té en compte les seves necessitats.

Hem incidit en les inversions futures que han de millorar el 
nostre poble: el pas de vianants de la C-35, el passeig de 
Francesc “Xumbo” al barri de Les Borrelles, la piscina a l’aire 
lliure, l’ampliació del cementiri o el pati de l’escola Soler de 
Vilardell.

Hem consensuat i pactat amb l’actual equip de govern molts dels 
eixos estratègics que han de permetre treballar per l’equitat soci-
al, per la igualtat d’oportunitats, per la millora dels nostres equi-
paments, infraestructures i serveis. El nostre suport fa possible la 
incidència en temes socials, en millorar serveis, en posar a l’abast 
dels ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni més oportunitats, que 
és l’eix bàsic del nostre programa polític.

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

Aquests Pressu-
postos no apro-
fiten el potencial 
de Sant Celoni i la 
Batllòria

PDeCat i PSC es tornen a posar d’acord amb el model 
de poble i els aproven conjuntament

Hem votat en contra dels Pressupostos 2018 perquè pensem 
que no ens porten enlloc. Sant Celoni i la Batllòria tenen grans 
potencials que l’equip de govern no sap aprofitar. Fa deu anys 
que ens mirem els Pressupostos i poca cosa ha canviat, tant si 
governa CDC-PDeCat com si governa el PSC. Malgrat les faça-
nes, PDCat i socialistes comparteixen model de poble.
 

Des de la CUP hem fet propostes transformadores i molt rea-
listes per fer avançar Sant Celoni i la Batllòria, perquè volem 
que tots els veïns se sentin orgullosos de viure-hi. La proposta 
de pressupost aprovada te moltes mancances i no inclou:
 
> Que cada barri tingui serveis i espais de qualitat per 
als veïns; perquè les places i els carrers han d’estar cuidats; 
perquè també s’han de fer activitats als barris, i perquè la 
C-35 ha de deixar de ser una barrera com és ara.
 
> Un poble on petits i grans tinguin qualitat de vida. On 
es potenciï l’escola pública i s’afronti el repte de l’envelliment 
de la població, cal escoltar la gent gran i  donar resposta a les 
seves necessitats. 
 
> Els canvis necessaris per tenir uns serveis públics de 
qualitat i eficients. Que amb els mateixos diners puguem fer 

més i millors coses. Un exemple d’aquest canvi seria la implan-
tació del sistema de recollida de residus porta a porta, que 
permet passar de reciclar un 30% a un 80% i eliminar les illes 
de contenidors i la brutícia que generen. I pel mateix preu. 
 
Ah, i la piscina d’estiu continua essent paper mullar. Tot i 
la pressió popular i de la CUP perquè es faci, a hores d’ara el 
més calent és a l’aigüera.
 
No ens cansarem de fer propostes, però tenim el conven-
ciment que només amb un govern transformador farem 
avançar Sant Celoni i la Batllòria. Cal passar pàgina al model 
de poble caduc de PDeCat i PSC, basat en el qui dia passa any 
empeny.
 
CUP SANT CELONI
santceloni@cup.cat

Bon dia celonins i celonines
Volem aprofitar aquest espai per tractar 
no ja de la situació política que vivim la 
qual ens ocupa ja des de fa temps, sino 
de dos elements que porten ja recorre-
gut i que han sigut d’especial actualitat 
en aquest últim mes per les manifes-
tacions que han ocurregut, òbviament 
parlem de la vaga en favor de la dona 

del 8 de març i la del 17 de març per les pensions.

En quant a les dos dimensions anteriors volem apuntar a la 
relació que mantenen amb la dimensió econòmica, doncs ens 
pensem que aquesta última ha sigut separada de la societat 
i s’ha tornat quelcom “màgic”, especial, superior a la resta 
de les coses… tal i com ens han volgut fer creure les elits 
capitalistes, de fet això ja ve ocorreguent desde fa un parell 
de segles.
 

Òbviament no podem incloure aquí tots el procesos, pen-
saments i fets ocurreguts en aquets últims dos segles, si bé 
tractarem d’explicar perque és necessari repensar i reconstruir 
la dimensió econòmica tinguent en compte la problemàtica 
de genere i de les pensions. En referent a la qüestió de gènere 
no és nou (Silvia Federicci…) el fet que les dones han sigut 
instrumentalitzades i focus de pressions per part de les elits 
capitalistes per tal de mantenir l’estructura social i poder, 
mantenint e impulsant així la divisió del treball per gènere i les 
conseqüències que aquesta provoca.

D’altra banda en quant a la problemàtica de les pensions 
ens centrarem en l’argument principal de que el sistema no 
és sostenible i que hem de buscar alternatives privades, en 
aquest sentit òbviament no podem obviar i menys negar 
aspectes com l’envelliment i sobreenvelliment de l’estructura 
poblacional, etc... tot i això la idea de que el sistema no es 
pot mantenir contrasta amb el rescat dels diferents capi-
tals econòmics que en primer lloc han expoliat a les classes 

populars i els bens comuns per després acollir-se a la protecció 
estatal. De l’anterior no hem d’extreure que les elits polítiques 
ens prenen el pèl (almenys per tractar-ho), sinó la idea de que 
l’economia està institucionalitzada i que hi ha algú que pren 
les decisions, i en aquest sentit els hi hem de deixar clar que 
han de buscar alternatives, que hi ha alernatives (ex. Gravar el 
treball robòtic...).

En resum no hem d’oblidar que el mercat i l’economia s’han 
tornat importants en la nostre societat, i és que hem passat 
d’una societat amb mercats, però que tot i ser importants 
aquests han de seguir supeditats a la societat, i això com-
panys/es es funció nostre.

Grup municipal ICV Sant Celoni i  
La Batllòria 

icvsantceloni@ymail.com

Estimats celonins i celonines,  
batlloriencs i batllorienques,

Com alguns ja sabeu, aquest mes 
he fet públic que no em presen-
taré a les properes eleccions 
municipals. Volia aprofitar la 
difusió de l’Informatiu per com-
partir amb vosaltres els motius 
d’aquesta decisió.

En primer lloc, sempre he entès l’activitat políti-
ca com un servei, un temps de dedicació intensa 
amb la finalitat d’aportar tot allò que pogués per la 
millora de Sant Celoni i La Batllòria.

Crec que les persones podem aportar noves idees, 
il·lusió, energia, innovació... en un moment deter-
minat, però amb el temps aquesta capacitat d’apor-
tació disminueix. I per aquest motiu és important la 
renovació. Noves persones poden aportar noves 
visions i noves oportunitats als projectes que 
tenim com a municipi. I tinc la tranquil·litat que a 
Sant Celoni ho tenim ben encarat.

Em vaig prometre a mi mateix que havia d’acabar 
la vida laboral exercint la meva professió, com a 
metge, al servei de les persones malaltes. Perquè 
m’agrada fer de metge; m’omple i em satisfà i tinc 
ganes de tornar a dedicar- m’hi plenament.

Ser alcalde del meu poble és un orgull. Estic molt 
agraït a les persones del partit que em varen fer 
confiança; agraït a la meva família que sempre m’ha 
fet costat i enormement agraït als celonins, celo-
nines, batlloriencs i batllorienques per la vostra 
confiança i suport. I tingueu ben clar que seguiré 
treballant amb tota la força fins l’últim dia.
 
Moltes gràcies per tot el que hem compartit. Com 
sempre a la vostra disposició,

Francesc Deulofeu i Fontanillas
L’alcalde

Pensem en tu: la 
nostra prioritat 
són les persones
Després d’haver aprovat recentment 
el pressupost municipal per aquest 
2018 que servirà per encarar la recta 
final d’aquest mandat, des d’ERC 

volem explicar què hem fet formant part del govern municipal, 
i què farem aquests propers mesos.

Des l’acord d’investidura, la nostra prioritat ha estat vetllar per 
impulsar la política social d’aquest consistori. I amb discre-
ció, fermesa i compromís, hem treballat incansablement per 
aquells sectors més vulnerables, i per tenir una vila més cohesi-
onada socialment i més igualitària.

No volem demostrar res, ni apuntar-nos medalles, perquè el 
resultat és fruit del treball de molta gent. Però hi ha accions 
realitzades de les que ens sentim orgullosos. Hem treballat 
molt per implantar un sistema d’urgències de pediatria en nits 
i caps de setmana al municipi; hem incrementat noves beques 

menjador a través del programa Aliment fresc; hem invertit 
recursos en aquelles entitats socials que més ho necessiten per 
la feina que realitzen diàriament com és el cas de l’ampliació 
de l’equipament de l’Associació Neurològica Baix Montseny; 
i continuem  treballant dia a dia en l’atenció de més de 400 
persones grans amb el Servei d’Atenció a la Dependència i 
Teleassistència, perquè la gent gran ha de poder viure amb 
dignitat. 

Tampoc ens oblidem de la gent jove, perquè molts d’ells viuen 
en precari davant el context social del moment, on l’accés a 
l’habitatge pot arribar a esdevenir gairebé impossible. I hem 
treballat coratjosament perquè tothom pugui tenir un habi-
tatge digne: hem contribuït a evitar 41 desnonaments durant 
el 2017; s’han pogut tramitar ajuts de lloguer a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya per valor de 1.421.760 euros, 
augmentant un 58% els ajuts respecte el 2015. I també s’ha 
invertit 162.936 euros en l’adquisició i adequació d’habitatges 
socials fins arribar a la xifra de 15; a l’igual que s’ha doblat en 
el que portem de mandat la inversió destinada a l’arranjament 
d’habitatges per a persones amb problemes de mobilitat i 
alhora amb situació de vulnerabilitat.

Hem fet moltes més coses, però aquestes són exemples de 

tot el que hem fet des del govern municipal, sempre pensant 
en tu, en les persones. I continuarem treballant així, ampliant 
els recursos de les polítiques socials. Fa pocs dies aprovàvem 
el pressupost municipal del 2018, un pressupost del qual ens 
sentim orgullosos perquè és el més social que hi ha hagut 
mai al municipi. Estem parlant d’un augment de les partides 
destinades a l’àmbit social en més d’1 milió d’euros que aniran 
destinats a ajudes socials, a augmentar beques menjador, a 
ampliar la gestió de pisos d’inclusió social o a implantar el nou 
Servei de mediació comunitària. 

Volem donar-vos de nou les gràcies per la vostra confiança 
dipositada fa tres anys, que va fer possible que haguem pogut 
treballar durant tot aquest temps per intentar fer de Sant 
Celoni un municipi on tothom tingui les mateixes oportunitats. 
Nosaltres seguirem treballant en aquesta línia, on tu, on les 
persones, sou la nostra prioritat.

Grup municipal d’ERC-AM
facebook.com/erc.santceloni
@ERC_SantCeloni



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

RECTORIA VELLA
Del 21 d’abril al 27 de maig

Fonts del Montseny
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

Visita comentada: 
Diumenge 13 de maig a les 6 de la tarda

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

ABRIL

MAIG

CASAS - 93 867 57 88
CASAMADA - 93 867 18 03
DURAN - 93 867 60 40
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

L1 -
L2 -
L3 -
L4 -
L5 -
L6 -
L7 -

M. Palacio   629 87 80 70
J. Codina   617 55 42 66

J. Muñozo   659 49 44 11
R. Álvarez   629 69 48 67
J.C. Rossà   649 44 77 52
G. Álvarez   670 27 90 90

F. Garcia   608 13 09 12

ABRIL Taxi 
guàrdia

Taxi 
retén

26 mar - 1 abr L6 L4

2 - 8 L7 L5

9 - 15 L1 L6

16 - 22 L2 L7

23 - 29 L3 L1

MAIG     

30 abr - 6 mai L4 L2

7 - 13 L5 L3

14 - 20 L6 L4

21 - 27 L7 L5

26 mai - 3 jun L1 L6

CAN RAMIS
Del 20 d’abril al 6 de maig

XXIII Concurs Sant Jordi  
de Fotografia
Horari:  
Dissabtes de 6 a 8 del vespres 
Diumenges i festius, de 12 a 2/4 de 2 del migdia 
i de 6 a 8 del vespre

OFICINA DE TURISME
Del 16 de març al 13 de maig

Els colors de la tardor  
al Montseny
Horari:  
Dimecres, dissabtes, diumenges i festius,  
de 10 a 14 h
Divendres i dissabtes, de 16 a 20 h

L’Entrevista
Carles Jubany  

C
arles Jubany és la 
tercera genera-
ció dedicada a la 
floristeria. A finals 
de febrer es va 
proclamar Cam-

pió de la Copa d’Espanya d’Art 
floral 2018. A part de trobar-lo 
a la Floristeria Fontanillas de 
Sant Celoni, també participa a 
xerrades, tallers, fa classes com 
a professor i porta a terme el 
projecte Floos.org que va fun-
dar al 2014.

Felicitats pel títol de Campió de 
la Copa d’Espanya d’Art floral del 
2018! És la segona vegada que t’hi 
has presentat i en els dos casos t’has 
quedat en les primeres posicions. 
Fa 15 anys m’hi vaig presentar per 
primera vegada i vaig quedar en sego-
na posició, molt content dels treballs 
realitzats però em va quedar l’espineta 
clavada. Per tant, veia la possibilitat 
de poder aconseguir el primer premi 
i aquesta era l’última oportunitat, ja 
que amb 40 anys, tens altres històries 
al cap. Ara molt content. Ha estat una 
experiència molt enriquidora.
 
A la competició vas haver de de-
senvolupar diversos treballs. Com 
t’inspires en el procés de creació? 
Hi ha uns treballs que són bàsics en 
concursos com són un ram de mà, un 
ram de núvia, una taula floral i també 
teníem un al·legòric i un treball sor-
presa. Coneixent la velocitat en què 
treballes i el punt de creació que tens, 
has de poder arribar al nivell que vols. 
En el ram de mà i el ram de núvia, 
podíem portar unes bases preparades 
i allà només posar la flor, són treballs 
d’un nivell més alt, més evolucionats. 
En canvi, hi havia el treball sorpresa 
que et donen a l’últim moment i tens 
cinc minuts per pensar què fer i una 
hora per realitzar-ho. 

L’experiència de tants anys t’ajuda 
a inspirant-te ràpidament i amb les 
quatre coses que tens a l’abast, crear. 
El concurs és un joc. No val només 
ser un bon florista o saber dissenyar o 
ser creatiu. Has de saber quines nor-
mes hi ha i saber com jugar-les. En un 
dels treballs, hi havia una norma que 
marcava que podíem fer servir ma-
terial de només un proveïdor. El que 
vaig fer és comprar flor per aquest 
treball però també vaig comprar uns 
accessoris: filferros, provetes , fustes... 
amb els que sóc àgil treballant. Clar, 

aquests materials els podíem fer 
servir per altres treballs. Són recursos 
que adquireixes a l’haver participat en 
altres competicions.

S’ha evolucionat molt en el món flo-
ral respecte modes o tipus de flors?
Jo diria que sí, el que costa molt és 
fer-ho arribar al públic final. Recordo 
quan vaig començar fa 23 anys, que 
s’introduïa un tema que nosaltres 
diem “estructures”, que és utilitzar 
materials com troncs, ferros i no 
només flor massificada. Això va ser 
l’inici d’un canvi a l’era floral en les 
floristeries. Que això arribi al públic i 
que es valori, és molt lent.

Ets la tercera generació que t’has 
dedicat al món de les flors a casa 
teva. Com i quan vas decidir seguir 
amb el negoci familiar?
Això va ser un estiu després de fer se-
lectivitat. Jo volia estudiar enginyeria 
industrial però no vaig poder entrar. 
Vaig haver d’esperar un any. En 
aquesta espera, vaig començar a estu-
diar disseny floral i a ajudar als ma-
tins a la botiga i clar, quan va arribar 
el setembre, vaig decidir quedar-me 
treballant i seguint formant-me a 
diferents escoles, diferents maneres 
de pensar i d’expressar sentiments a 
través de les flors.

És a dir, que sense voler-ho t’has 
trobat amb un món que et condeix i 
on t’hi trobes bé i que t’agrada.
Sí, sí, ha estat així. De fet, jo quan a 
vegades vaig a algun curs o demos-
tració em diuen que els meus treballs 
ja tenen una certa relació amb l’engi-
nyeria. Són treballs una mica durs i la 
part floral és la part més tendra de la 
composició. 

A Sant Celoni se’t coneix sobretot 
per la floristeria Fontanillas. Però 
la botiga és la punta de l’iceberg de 
tot el que fas... 
Com te n’en 
surts?
Amb moltes 
hores de feina, 
aquest seria 
el resum. Jo 
diferenciaria el 
treball dirigit al 
públic general, a 
la clientela local 
de Sant Celoni o 
de tot Espanya a 
través dels webs 
i l’altra part la 
que va dirigida al professional. Aquí 
entren els cursos, tallers, formacions, 
demostracions, i també el projecte 
Floos. Va començar el 2014 quan ana-
va a fer cursos em demanaven si tenia 

un llibre meu. Llavors vam valorar-ho 
i vam anar cap a la part digital pri-
mer. Vam crear una pàgina on cada 
mes publiquem vuit treballs nous i 
expliquem pas a pas com es fan. Són 
treballs de nivell avançat. Actualment 
ja hi ha unes 350 receptes florals. I a 
través de les imatges, els vídeos i els 
textos expliquem com crear-les.

El projecte Floos et permet experi-
mentar i descobrir nous materials?
Totalment! Cada mes ve un florista 
d’un país diferent, reconegut. Jo m’en-
riqueixo de tot el que ensenya i de tot 
el que veig. Sóc com una esponja en 
aquest sentit. Ara potser són 20 o 25 
mestres floristes de països diferents 
i 60 o 70 usuaris també de diferents 
països. O sigui, és una pilota que es va 
fent cada cop més gran.

Encara hi ha camp per fer coses 
noves i descobrir nous materials?
Jo crec que sí. Sempre es pot anar 
evolucionant. Vas aprenent altres 
tècniques d’altres arts per poder-les 
aplicar en el teu propi disseny.
 
Què t’aporta el món de l’art floral?
És un aprenentatge continu i en el 
fons, és una manera d’expressar uns 
sentiments que a vegades no saps 
expressar en pròpia veu.  

Ara tens més feina: al ser el Campió 
de la Copa d’Espanya se t’obren les 
portes al campionat europeu. 2020 
és la propera fita?
Sí, però hi ha molta feina a fer 
entremig. Sí que és veritat que és un 
repte molt més dur que no una Copa 
d’Espanya perquè el nivell serà més 
alt. Però bé, de moment amb il·lusió, 
ja ho plantejarem quan toqui. Jo crec 
que hi ha una feina de logística i bu-
rocràtica anterior important: buscar 
patrocinadors perquè has d’anar a 
Polònia, tots els costos són molt alts 

i el premi no és 
econòmic.

Nous projectes que 
tinguis entre mans? 
Que es puguin 
explicar...
Sí! Hi ha dues parts. 
Una és la part de 
públic en general 
que fa referència a 
unes pàgines web 
per poder fer arribar 
el nostre treball a 
tota Espanya, i ara 

les estem reactivant. En un meset 
ja estaran en marxa. L’altra part és 
el  projecte Floos, que és amb el que 
estic més vinculat avui dia i que hi 
dedico moltes hores. L’objectiu final 

és arribar a moltes escoles de disseny 
floral d’arreu del món i que puguin 
fer servir la plataforma com a eina de 
treball per als seus estudiants. Ja hi 
alguns països que ho estem aconse-
guint però veig que és un pas lent i 
entretingut. 

Quin és el millor racó de  
Sant Celoni per perdre’s?
Mira, aniré una mica a la meva 
infància. Un racó on anàvem a jugar 
molt és el turó de la Verge del Puig. 
Com què vivíem a prop, recordo 
que anàvem amb bicicleta amunt i 
avall i gaudint de les vistes cap el 
Montseny.

On portaries algú de fora?
Cada cop que ve un mestre florista 
a fer treballs per Floos el primer 
que veuen és l’església i es queden 
al·lucinats. I llavors fem la volta cap 
a Rectoria Vella, Ajuntament, una 
mica la part cèntrica. 

Si fossis alcalde del poble  
què faries?
Hi ha una cosa que vaig demanar 
ja fa anys quan m’havia presentat a 
concursos a nivell internacional. Per 
anar-hi necessites certs patrocinis 
i des de l’ajuntament no ha arribat 
mai el punt de dir “doncs mira, 
podem col·laborar en això”. No és 
una part econòmica sinó podria ser 
qualsevol ajuda, logística o asses-
sorament. Llavors aquesta part és 
on seguiria lluitant.
 
Com t’imagines el poble el 2030?
Intentaria que Sant Celoni fos real-
ment la capital del Baix Montseny. 
Anys enrere els dissabtes molta 
gent del voltant venia a passejar i 
això s’ha perdut. Molts marxen fora 
a centres comercials. M’agrada-
ria que aquesta vivència del petit 
comerç i de proximitat tornés a 
reviure. 

Un desig per Sant Celoni?
Un pàrquing. Tenim molts pàrquings 
que són pròxims, però el pàrquing 
subterrani que es va voler fer fa uns 
anys enrere crec que hagués sigut 
una gran ajuda pel municipi.

Quin és el millor record que tens 
lligat amb el municipi?
Recordo quan anava a l’escola quan 
era petit, 6, 8, 10 anyets, hi havia un 
senyor que vivia a la carretera vella i 
ens passava a recollir amb un carro 
i un ase i ens portava cap a l’escola. 
I jo tinc la imatge d’esperar a baix 
a la cantonada de casa per poder 
pujar-hi. És un molt bon record.  

Podeu escoltar tota l’entrevista a www.radiosantceloni.cat

*A partir d’ara, amb la voluntat de compartir més els mitjans municipals, cada edició de L’Informatiu ens oferirà  
una entrevista a persones que contribueixen al progrés de la nostra vila i el benestar de les persones.
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“El món de l’art  
floral és un aprenen-
tatge continu i en el 
fons, és una manera 
d’expressar uns senti-
ments que a vegades 
no saps expressar  
en pròpia veu.” 

Florista


