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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

@ajuntamentsantceloni

@ajsantceloni
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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

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

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

 

Raül Garcia
Alcalde

És un honor en nom del nou equip de govern saludar-vos des d’aquestes línies 
de l’Informatiu. Encarem una nova etapa compromesos amb Sant Celoni la 
Batllòria, comptant amb tots vosaltres per tal de fer una vila millor.

Un Sant Celoni que vol reconnectar amb el seu entorn, aprofitant les oportunitats 
que ens dona com a element dinamitzador i d’identitat de municipi, embellint el 
seu nucli urbà, millorant la seva mobilitat i assumint els reptes que ens exigeix el 
medi ambient a dia d’avui, entre d’altres.

Sentint-nos referents en serveis i equipaments per a tothom. Amb visió d’aques-
ta capitalitat del Baix Montseny volem posar-nos al dia en aquells equipaments 
que necessita la nostra gent, oferint els serveis com a vila de referència del ter-
ritori. Amb una mirada específica per la Batllòria, respectant la seva identitat de 
poble i comptant amb el seu Consell per tirar endavant els projectes de futur.

Tot això amb diàleg amb tots els agents polítics i socials del municipi, oberts a 
implicar tothom en el progrés col·lectiu i en imaginar el futur que volem per Sant 
Celoni i la Batllòria. I sense deixar de reivindicar els valors que ens fan créixer com 
a societat. Entre aquests, la denúncia de la repressió política contra els nostres 
representants i l’assoliment d’una democràcia plena que faci realitat els anhels 
de llibertat del poble de Catalunya.

Sabem que tenim reptes col·lectius per resoldre. En aquest Informatiu trobareu 
algunes de les millores que ja hem encarat, conscients, però, que el civisme i el 
compromís de tothom és essencial per tal de gaudir d’un espai públic de quali-
tat. També veureu la gran quantitat d’activitats, projectes educatius, culturals, de 
promoció econòmica i ocupació... que hem portat a terme aquests últims mesos. 
 
Gràcies a tots els que ho feu possible. Seguim!
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El nou ajuntament  
de Sant Celoni 2019-2023 

Dissabte 15 de juny es va constituir el nou  
ajuntament que governarà Sant Celoni durant 
els propers quatre anys. Raül Garcia va ser  
investit alcalde amb els vots dels 6 regidors i 
regidores de JuntsxCat i 3 d’ERC, amb qui  
formen equip de govern. A l’oposició hi ha el 
Grup Municipal del PSC amb 5 regidors i la CUP 
amb 3. Es tracta del primer consistori celoní on 
la presència de dones és majoritària.  

Regidors i regidores

Junts per Catalunya (JuntsXCat)

Candidatura d’Unitat Popular (CUP) Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

Partit dels Socialistes  
de Catalunya (PSC)

Raül Garcia Ramírez

Ernest Vilà Pladevall

Patricia Rodríguez Pedraja

Anaïs Medina Terrades

Àngels Bordetas Delgado

Jordi Clopés Lagarda

Primer Ple Municipal del nou consistori celebrat l’11 de juliol

Mariona Pascual Alfaras

Gerard Carot Sans

Roser Calvet Riera

Magalí Miracle Rigalós

Josep M. Orra Pié

Dolors Pagès Canaleta

Eduard Vallhonesta Alarcón

Míriam Teruel Navarro

Josep Capote Martín

Laura Álvarez Pulido

Diego Fernández Pinto

Tema de portada
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Equip de govern

Trobareu les dades de contacte de l’Equip de Govern a:
www.santceloni.cat/consistori

Raül Garcia
Alcalde

Magalí Miracle
Primera tinenta d’alcalde
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Ernest Vilà
Regidor de Serveis generals
Atenció Ciutadana i barris
Tercer tinent d’alcalde

Magalí Miracle
Regidora de Promoció 
econòmica i Habitatge

Dolors Pagès
Regidora d’Afers socials

Josep M. Orra
Regidor de Medi ambient 
i Urbanisme
Quart tinent d’alcalde

Patrícia Rodríguez
Regidora d’Espai públic
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Jordi Clopés
Regidor de Cultura i Esports

Anaïs Medina
Regidora d’Educació
Segona tinenta d’alcalde
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Anaïs Medina
Regidora de la Batllòria
i Presidenta del 
Consell de Poble

SE
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T 

CI
U
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DA

N
A Àngels Bordetas

Regidora de 
Seguretat ciutadana
Cinquena tinenta 
d’alcalde

L’equip de govern format pels grups municipals de JuntsxCat i ERC han marcat uns objectius generals de mandat per als 
propers quatre anys basats en els següents punts programàtics i organitzatius: Reconnectar amb l’entorn, amb una 
aposta per convertir Sant Celoni en un municipi referent en matèria de Medi Ambient; Un municipi que evoluciona i que 
és referent en equipaments i serveis per a les persones i el territori; Treballar amb el Consell de Poble de la Batllòria per tal 
de desenvolupar els equipaments i serveis necessaris; i tot això amb fidelitat al mandat democràtic de l’1 d’Octubre i al 
servei del país i la seva gent. Aquests objectius generals es concreten en un llistat d’accions que podeu consultar a   
www.santceloni.cat/consistori i que el govern s’ha compromès  a desenvolupar des d’una organització municipal més 
eficient i propera.

Eixos de
Govern

Reconnectar amb l’entorn
1

Referent en equipaments   
i serveis

Visió de Baix Montseny

Nous equipaments per a 
tothom

Aposta per un servei integral 
per les persones en totes les 
vessants (formació, ocupa-
ció, habitatge...)

La cultura com a eix           
vertebrador

Una vila segura i                   
cohesionada

2

Més sostenible i apostant 
pel medi ambient

Millor mobilitat

Per un poble més net, cívic, 
bonic

L’entorn com a oportunitat: 
Montseny – Montnegre

Tema de portada
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Reconectem amb l’entorn

Inici de la millora en la recollida  
de residus al municipi
Aquest mes de juny ha entrat en vigor el nou contracte de recollida de residus que aportarà importants millores en el servei.           
A continuació us avancem les principals, algunes de les quals ja s´han començat a aplicar i d’altres ho faran en els propers mesos

Porta a porta d’orgànica 
a bars, restaurants i altres 
establiments i comerços
Nou servei per facilitar i millorar la recollida de 
restes de menjar i restes vegetals de mida petita 
al portal dels establiments, en bosses lligades i 
dins del contenidor que els lliurarà l’Ajuntament. 
Prèviament es faran entrevistes als establi-
ments. La recollida es farà els dilluns, dimecres 
i dissabtes. Els horaris es concretaran durant les 
entrevistes.

Augment del porta a porta 
de cartró als comerços
S’amplia la recollida de paper i cartró davant els 
establiments comercials i equipaments de tot 
el municipi. Prèviament es faran entrevistes als 
establiments per ajustar les diferents necessitats. 
Caldrà que es deixi el cartró en els contenidors 
específics que facilitarà l’Ajuntament o ben 
plegat, segons cada cas els dimarts, dijous i 
dissabtes. Els horaris es concretaran durant les 
entrevistes.

Més neteja a les  
àrees de contenidors 
S’han incrementat un 50 % les hores diàries des-
tinades a retirar els residus que puguin trobar-se 
a la via pública i/o al voltant de les àrees d’apor-
tació i es reforçaran les ubicacions en les quals 
es produeixin desbordaments. A les urbanitza-
cions es fa a partir d’ara una quarta recollida de 
fracció resta setmanal en el període de maig a 
octubre. Tres cops l’any es realitzarà una neteja 
a fons de les àrees d’aportació, que comportarà 
l’aixecament dels contenidors de selectiva i la 
neteja de l’entorn i sota els contenidors amb 
hidropressió.

Punts de recollida d´oli 
vegetal domiciliari en 
ampolles o recipients de 
plàstic  

Es facilitarà el reciclat-
ge de l’oli de consum 
domèstic amb la 
instal·lació de 9 punts 
de recollida d’oli vegetal 
embotellat distribuïts 
per tot el municipi. Els 
nous punts de recollida 
entraran en funciona-
ment a la tardor. 

Recollida de voluminosos 
concertat  

Ja està disponible un telèfon per concertar dia 
i hora per a la recollida de voluminosos (tel. 
607185287). Us recomanem que feu ús d’aquest 
servei si heu de treure gran quantitat de mobles. 
El primer dimarts de mes els voluminosos es po-
den continuar deixant al costat dels contenidors 
abans de les 6 del matí o fer ús de la Deixalleria.

Ho podem fer millor! Necessitem la teva ajuda

Minideixalleries  
a tots els barris
El mes de juliol s’han instal·lat 9 minideixalleries 
de reciclatge de residus especials per piles, ba-
teries de mòbil, CD –DVD, cartutxos d´impres-
sora, bombetes, telèfons mòbils i taps de suro. 
S’han ubicat a tots els barris del municipi i a La 
Batllòria: plaça i d’octubre, plaça de l’Estació, 
c. Joan Maragall ( o plaça Pertegàs), c. Jaume I 
amb c. Comte Borrell, c. Lluís Montané amb c. 
Esteve Cardelús (o plaça de la Biblioteca), av. 
de la Pau, c. Lluís Companys, c. Girona amb c. 
Canàries i c. de les Escoles (a la Batllòria).

En el primer semestre de l’any s’han sancionat 
8 persones i 7 empreses per abocaments indeguts 
a diversos carrers de Sant Celoni i La Batllòria, al 
camí paral·lel a la Tordera, a la Font de Santa Laura 
i a la urbanització Can Coll, amb multes fins a 
4.000 euros.

L’ Ajuntament de Sant Celoni recorda a la 
ciutadania que si detecten una conducta incívica, 
avisin a la Policia local 93 864 12 17 on se´ls 
atendrà amb la màxima confidencialitat. 

Horai d’estiu de la Deixalleria: 
Juliol i agost

Dimarts de 14 a 19 h   
De dimecres a diumenge de 8 a 14 h

Gràcies a la col·laboració ciutadana ja s’ha pogut sancionar els responsables de diferents 
abocaments i s’han iniciat nous expedients. Moltes gràcies per la col·laboració!
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Reconectem amb l’entorn

Millorem l’espai públic

Les obres de remodelació de la plaça Josep Alfaras 
estan pràcticament acabades, només a l’espera que 
l’empresa Endesa retiri el cablejat. L’actuació ha per-
mès endreçar l’espai, potenciar-ne l’amplitud, posar 
en valor la Torre de ca l’Aymar i donar prioritat als 
vianants. Properament l’accés a la plaça i al carrer 
de les Valls disposarà de càmeres d’accés restringit 
al veïnat.

Aquest mes de juliol s’ha realitzat una actuació de 
reasfaltat a la major part de rases efectuades durant 
els  darrers 3 mesos per les obres de millora de la 
xarxa d’abastament d’aigua potable a diferents punts 
del municipi. A mitjan setembre es reprendran les 
obres de SOREA, especialment al carrer Diputació i 
al carrer Santa Rosa.

A finals de maig es van donar per finalitzades les obres d’arranjament del passeig Francesc Fullà “Xumbo”, 
una actuació consensuada amb l’Associació de Veïns de les Borrelles. Les obres de millora del passeig s’han 
fet conservant l’aspecte rústic del carrer amb un acabat de paviment de sauló compactat que és resistent al 
trànsit puntual de vehicles que hi ha en aquesta via.

Durant el mes de juny s’ha eliminat la totalitat dels 
pollancres de la zona verda del  pavelló municipal 
11 de setembre, una trentena d’exemplars. L’actuació 
s’ha fet en dues tongades per tal de poder avaluar 
i confirmar, després de la primera, l’estat real dels 
exemplars. La primera tallada va confirmar les sos-
pites del mal estat en què es trobaven aquests exem-
plars, les podridures de les soques i la poca part viva 
que tenien.  El risc que suposaven per a les persones 
usuàries d’aquest espai ja no era sostenible,  sobretot 
per la caiguda de branques o de l’arbre sencer, com 
ja havia passat en alguna ocasió. 

Durant el mes de juny s’han fet les obres d’arranja-
ment de l’enllumenat del carrer Comte Borrell entre 
Jaume I i Bruc.  Aquesta actuació, demandada des 
de fa temps pel veïnat, ha consistit en la instal·lació 
de dos fanals que garanteixen una bona il·luminació 
de l’espai.

La  plaça Josep 
Alfaras, pràctica-
ment acabada 

Reposició de 
l’asfalt després de 
les obres de SOREA 

Arranjat el passeig Francesc Fullà 
“Xumbo”  

Actuació a l’arbrat 
del costat del 
Pavelló 

Nou enllumenat 
al carrer Comte 
Borrell 

Abans de les obres Obres acabades

La renovació integral del sistema de climatització de l’edifici de l’escola bressol El Blauet(aire fred i aire calent) 
segueix avançant. Les obres, que van començar amb retard per problemes administratius d’adaptació a la 
nova Llei de Contractes Públics, tenen una durada prevista de 7 mesos i conviuen amb el ple funcionament 
del centre.

Les obres de climatització al Blauet 
van endavant

Recordeu: 

Un solar brut genera punts d’abocament 
incontrolat de residus

És responsabilitat de la propietat que els solars  
sense edificar estiguin tancats, nets i amb la           

vegetació correctament cuidada     

Els solars sense edificar 
han d’estar nets!
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I a partir del divendres 8 i fins el dilluns 10 de 
setembre tindrem els dies forts de Festa Major on 
ens espera un no parar d’activitats! Des de la trobada 
de puntaires, el cercavila de gegants, que celebrarà 
els 30 anys de ciutat gegantera, el sopar popular, 
l’arrossada amb un nou concurs de paelles, correfoc, 
swing, flamenc, sarsuela, danses del món, ball de 
bastons... fins a la bona música de l’espai barraques 
amb grups com los 80 Principales, la Tribut FM, Llum 
Pepa, Balkan Paradís Orchestra, Buhos, Zeidun, 
Macedònia, Dr Prats, Orquestra Sant Celoni.

Durant aquests dies tindrem entre nosaltres la 
Senyoreta Muntanyetes, animant la festa i les diferents 
proves del Corremonts, algunes d’elles amb 20 anys 
d’història! Podreu participar a la rucada, les ermites, el 
correxarrups, el correxutxes, la bicicletada, l’estirada 
de corda, el matí boig, la sardana puntuable i els 
traginers. 

Consulteu tota la programació a www.santceloni.cat/festamajor

LA PRÈVIA...

ESCALFEM MOTORS...

FESTA MAJOR!
Dr Prats

Carte� guanyador Festa Major 2019. A�a Campeny

Balkan Paradís Orchestra

Los 80 Principales

Orquesta Diversiones

Buhos

Del 30 d’agost al 9 de 

setembre Sant Celoni viurà 

la seva Festa Major amb 

un munt d’activitats arreu 

del poble, per a tots els 

gustos i totes les edats.

Durant la setmana del 2 al 4 de setembre, 
escalfarem motors, amb el cercavila de la Festa 
Major, danses, balls a la plaça de la Vila, nit de les 
colles de senyes i negres amb sopars i ball amb 
The Mother Fuckers Orquestra, 
la passejada i marxa de les ermites...

Arriba una de les Festes 
més esperades de l’any!

#FMSantCeloni2019

La Prèvia de la Festa Major arrencarà el divendres 30 d’agost amb un 
plat fort: el toc d'inici amb el pregó per commemorar els 20 anys de 
Corremonts de senys i negres, el concert amb l’Orquestra Di-Versiones i 
Dj Sendo a la plaça de la Vila. El dissabte 31 d’agost i diumenge 1 de 
setembre podrem gaudir de bona 
música amb Karaoke Band, K'shmir, 
Orquestra Baix Montseny, Combo Lab, 
també hi haurà circ, espectacles 
familiars, correfoc... podrem menjar i 
beure a les food trucks de la plaça 
de la Biblioteca, donar sang com a 
primera prova del Corremonts, el 
Matí boig (inscripcions del 19 al 
26 d’agost) i molt més. I la nit de 
dissabte aneu amb compte 
amb la invasió zombie! Amb el 
Zombie Infection el poble 
viurà una simulació d’una 
invasió Zombie on l’objectiu 
és sobreviure.
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Referent en equipaments i serveis

M
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A 1 d’agost
Jardins de la Rectoria Vella

SENEGAL A 
L’ESCENARI

C
IR

C 8 d’agost
Plaça de la Biblioteca

PLANETA 
TRAMPOLÍ

C
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A 15 d’agost
Plaça Rafael Ferrer, Sant Ponç

THIS 
MOUNTAIN 
LIFE

C
IR

C 22 d’agost
Plaça de la Biblioteca

KOSELIG

M
Ú

S
IC

A 29 d’agost
Jardins de la Rectoria Vella

JOAN 
ROVIRA

La bona feina i la represa de l’activitat de les associa-
cions veïnals ha permès gaudir de diferents festes de 
barri durant aquestes darreres setmanes. Les propostes 
es varen iniciar amb les diferents revetlles de Sant Joan 
a diferents punts del poble (Turó de la Mare de Déu del 
Puig, Les Borrelles - Les Torrres, Les Illes Belles, Sant 
Ponç i La Batllòria), amb sopars i bona música, i han 
continuat aquestes darreres setmanes amb les festes de 
barri. El primer cap de setmana vam gaudir de les Veus 
del Claustre, al carrer Major de Dalt, i la festa de les 
Borrelles –les Torres i can Coll, hem continuat amb la 
festa de Sant Ponç i hem acabat el mes de juliol amb la 
Festa Major de les Illes Belles.

La bona oferta d’activitats que han fet les associacions 
veïnals s’ha complementat amb propostes que ha 
organitzat l’Ajuntament i altres entitats amb la voluntat 
de descentralitzar les activitats culturals. Actuem als 
barris amb concerts de l’Escola de Música, el contes 
itinerants de la Biblioteca, els cinemes del Dijous a la 
fresca, els assajos oberts de ball de bastons de la Colla 
Bastonera, entre d’altres són algunes de les atractives 
propostes d’aquest mes de juliol als barris.

Durant l’agost la vida cultural continua i podreu gaudir 
dels Dijous a la fresca, de la festa de la Vall d’Olzine-
lles, de ballada de sardanes a la fresca, balls a l’Esplai, 
la Festa Major de la Batllòria o de l’oferta cultural 
d’estiu al Baix Montseny. I recordeu que durant aquests 
mesos d’estiu la Biblioteca l’Escorxador no tanca per          
vacances!

El passat 2 de juny va finalitzar l’Enigmàtic, un 
joc lingüístic per promoure l’ús de la llengua 
catalana als comerços d’una manera lúdica, 
engrescadora i que propicia que les persones 
vagin als establiments comercials per partici-
par-hi.
El Yassin El Haddad, M. Carmen Muñoz i Car-

me Renau van ser els guanyadors d’una edició que 
ha estat un èxit de participació, amb 698 persones i 
3.534 butlletes recollides als 88 establiments de Sant 
Celoni i la Batllòria que han col·laborat. 

El llibre L’Abans. Recull gràfic de Sant Celoni 
1965-1990, que es va començar a publicar en 
fascicles col·leccionables, s’ha fet realitat des-
prés d’un any i ara ja es pot trobar a les llibre-
ries. Ha estat elaborat per Josep M. Abril i edi-
tat per l’Editorial Efadós amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant Celoni.

El llibre té 856 pàgines i aplega més de 1000 foto-
grafies procedents de gairebé 200 famílies i arxius. 
Aquest interessant i atractiu volum recull vint-i-
cinc anys de la nostra història recent, des del final de 
la dictadura, passant per la formació de barris com 
Sant Ponç, les Illes Belles o el Baix Montseny. Està 
disponible al Centre de Documentació a la Rectoria 
Vella.

Èxit de participa-
ció de l’Enigmàtic 

L’Abans. Recull 
gràfic de Sant 
Celoni, 1965-1990 
ja és a les llibreries

La Cultura també als barris

PROGRAMACULTURALESTIUBAIXMONTSENY

   À   

Balkan Paradís Orchestra

Contes itinerants de la Biblioteca

Festa Major de Sant Ponç 

Festa Major del barri de les Borrelles - Les Torres

Les Veus del Claustre

Gaudiu de l’oferta cultural!
www.santceloni.cat/estiu 
www.santceloni.cat/baixmontseny

www.faceboo
k.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

@ajsantceloni

t.me/ajsantceloni

www.santcelo
ni.cat/agenda

2019

Hi col·labora

 L’ESTIU!
A SANT CELONI
I LA BATLLÒRIA

VIU
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Referent en equipaments i serveis

Final de curs amb bona nota!

600 alumnes participen a la 2a edició 
de la fira d’experiments químics 

Promoció de la lectura per aconseguir 
l’èxit educatiu

Alt índex de fidelització de les  
persones voluntàries

Trobada de la Xarxa d´Escoles Munici-
pals de Persones Adultes a Sax Sala

Benvinguda a les noves famílies de 
l’Escola Bressol Municipal El Blauet

Alumnat del PTT i de l’Institut 
col·laboren en un projecte comú

25 escoles del Baix Montseny competeixen a la gran Festa de la Robòtica 

Promovem la ciència i la tecnologia

El voluntariat educatiu s’ha implicat
Moltes gràcies!

Bones experiències

Montquímic és una fira orientada a promoure les 
vocacions químiques des de les escoles, per mitjà de 
l’experimentació, per garantir el relleu professional 
qualificat en el món químic

El projecte Lecxit compta amb la participació de totes 
les escoles del municipi que valoren els resultats i, 
sobretot, el vincle que s’estableix entre els infants i 
les persones voluntàries. Durant l’acte de cloenda 
infants, famílies i voluntaris varen compartir un taller 
de manualitats

Durant tot el curs, una vintena de persones fan de vo-
luntàries a l’Escola de música i teatre, a l’Escola bressol 
El Blauet i a  l’Escola d’adults, entre altres programes. 
Gràcies a la seva implicació s’aconsegueix donar un 
millor servei

Una quarantena de professionals d’escoles d’adults 
municipals de la província de Barcelona van visitar Sax 
Sala el mes de juny per conèixer el Servei d’acompan-
yament i orientació Rumb i el treball en xarxa entre 
tots els professionals de l’equipament.

L’Escola bressol el Blauet ha fet la primera reunió 
d’acollida a les noves famílies del curs 2019-2020. 
Aquesta primera trobada s’explica el procés que 
infants, famílies i educadores compartiran els primers 
dies de setembre: dies per descobrir nous espais i viu-
re noves experiències tant pels grans com pels petits. 

Els alumnes del perfil Auxiliar en muntatges d’instal·la-
cions elèctriques d’aigua i gas del PFI- PTT conjunta-
ment amb alumnes de CNO i de l’Escola d’adults han 
dut a terme una pràctica amb els joves del Cicle de 
grau mitjà d’electromecànica industrial: el muntatge 
d’un sistema de reg per a l’hort de l’Institut Baix Mont-
seny. Tot un èxit.

Cinquè any consolidant el Robotseny, un projecte comunitari que aglutina escoles, empreses i ajuntaments del 
Baix Montseny. Aquest any centrat en el repte de com millorar l’eficiència i eficàcia energètica a les empreses del 
territori

Disposes 
d’una hora 
a la setmana

Apunta-t’hi!  
www.santceloni.cat/formularis
+ Info: 93 864 12 13  
educacio@santcelonic.at

Busquem persones 
voluntàries per ajudar 
en projectes educatius 

? 
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Referent en equipaments i serveis

El Baix Montseny s’ha dotat d’un Pla Estratègic 
per al Desenvolupament Local i l’Ocupació. A la 
primavera es van iniciar els primers tràmits per a la 
constitució de la Comunitat de Municipis del Baix 
Montseny, l’òrgan de govern que facilitarà la col·la-
boració i coordinació intermunicipal i alhora farà 
el seguiment i avaluació de la implementació del 
Pla. El passat 3 de juliol es va celebrar la 3a Taula 
Tècnica a Fogars del Montclús, per posar en comú, 
entre els tretze municipis que participen en el Pla, 
els treballs desenvolupats fins a la data. 

Els alcaldes i alcaldesses del Baix Montseny han 
prioritzat aquestes línies de treball: 

   Avançar en un model de turisme sostenible que 
permeti gaudir del Parc Natural del Montseny i 
del Montnegre-Corredor, evitant les externalitats 
negatives i alhora potenciant el conjunt de recursos 
turístics que conviuen en el territori.

   Apostar per co-dissenyar, escoltar i ajustar les 
polítiques de desenvolupament econòmic local a 
les necessitats i demandes del teixit empresarial i 
industrial del Baix Montseny, creant espais i noves 
estratègies per establir vincles de confiança que 
optimitzin la col·laboració público-privada per la 
generació de riquesa i l’ocupació.

   Estudiar la posada en marxa de nous serveis 
urbans des d’una perspectiva intermunicipal 
com és l’aprofitament de la biomassa per a la clima-
tització d’equipaments municipals o bé per a usos 
industrials que, eventualment, podrien generar un 
mercat local sostenible en el temps que afavoriria la 
gestió forestal del espais naturals que caracteritzen 
al territori.

La 1a edició del Mòdul de Dones Emprenedores del 
Baix Montseny dissenyat per atraure talent i donar 
suport a les dones emprenedores del Baix Montseny 
es va tancar dimarts 11 de juny al Sax Sala.
Aquest curs de 35 hores ha esdevingut una opor-
tunitat per a connectar amb d’altres dones amb les 
mateixes inquietuds, obrir-se al món emprenedor, 
veure les seves implicacions a l’hora de posar en 
marxa un negoci. L’objectiu principal del Mòdul, 
per on han passat 25 dones, ha estat l’autoocupació 
com a oportunitat i/o alternativa al món laboral, ge-
nerant sinèrgies i xarxa entre les participants. Les 
valoracions d’aquest mòdul han sigut molt positives 
per part de totes les persones implicades.

Bona valoració del 
1r Mòdul de Dones 
emprenedores del 
Baix Montseny 

Neix la Comunitat de Municipis 
del Baix Montseny

Troba el teu curs al Sax Sala! 

Preinscripció cursos amb Certificat de      
profesionalitat per a persones a l’atur

CURS DATA D’INICI DURADA
Operacions auxiliars 

en serveis administra-
tius i generals

16/09/2019 430 hores

Activitats de Gestió 
Administrativa 20/01/2020 880 hores 

Instal·lació i mante-
niment de Jardins i 

zones verdes
10/02/2020 470 hores

Socorrisme en ins-
tal·lacions aquàtiques a concretar 370 hores

Cursos amb matrícula oberta a tothom

CURS DATA D’INICI DURADA
Nòmines i Seguretat 
Social Nivell Avançat 02/09/2019 40 hores

Gestió de Recursos 
Humans 05/09/2019 60 hores

Curs Manipulació 
d’aliments 12/09/2019 6 hores

Aspectes fiscals i 
comptables que els 
autònoms han  de 
conèixer del seu 

negoci

25/09/2019 8 hores

Com les empreses 
poden contractar amb 
l’Administració Pública

17/10/2019 5 hores

Contractació 21/10/2019 20 hores

Com ser seleccionat a 
Infojobs! 70% d’efec-

tivitat
28/10/2019 5 hores

Administració electrò-
nica per a empreses 19/11/2019 4 hores

Desenvolupa el teu 
projecte amb Lego 

Serious Play
25/11/2019 10 hores

Mindfulness: una eina 
per afrontar l’atur i la 

recerca de feina
09/12/2019 20 hores

Curs Manipulació 
d’aliments 12/12/2019 6 hores

Vols estudiar a l’escola d’adults?

El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, Sax Sala, ofereix durant tot l’any 
una programació formativa àmplia i variada amb cursos de diferents àmbits professionals, 
formació per a empreses o eines i recursos personals per afrontar processos de recerca 
de feina. Consulta l’oferta a santceloni.cat/formació i apunta-t’hi!

El Centre de formació d’Adults situat a Sax 
Sala té més de 500 alumnes cada any. 
T’animem a consultar l’oferta a  
santceloni.cat/cfa 

Centre de Formació
i Ocupació 
del Baix Montseny 

Inicial, elemental, preintermedi, PET, Upper,   
First i Advanced

Preinscripció:
Del 27 d’agost al 12 de setembre: 
sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa  
(per telèfon, presencialment o al web) 

Dies 3, 4, 5, 6 i 12 de setembre:  
formalitzar la preinscripció (es requereix fer l’entrevis-
ta d’orientació formativa i/o prova de nivell) 

Proves de nivell: es realitzaran els dies 2 i 5 de se-
tembre (11 h i 19 h). Es pot escollir el dia i l’hora.

Matrícula:
Del 27 d’agost al 12 de setembre 
sol·licitar l’entrevista d’orientació formativament (per 
telèfon, presencialment o al web) per poder realitzar 
la matrícula.

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

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

L’Oficina de Català de Sant Celoni pro-
grama cursos trimestrals durant tot l’any

Inscripcions presencials:
Del 16 al 27 de setembre 
de dilluns a dijous,de 10 a 13 h i de 16 
a 19.30 h
divendres, de 10 a 13 h 

Formació ocupacional

Català

Anglès

Ensenyaments inicials, Informàtica, 
GESO, Forma’t, Cursos d’accés a 
CF grau mitjà, grau superior i a la 
Universitat
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Amb l’objectiu de facilitar l’accés de la ciutadania a 
la informació municipal s’han instal·lat 3 pantalles 
de leds a la plaça 1 d’Octubre, a l’avinguda de la Pau 
i a la plaça Rafael Ferrer de Sant Ponç. Durant el 
dia, de 8 a 22 h i de forma ininterrompuda, es va 
succeint l’agenda d’actes, promoció d’espectacles, 
promoció del municipi i dades meteorològiques i 
horàries.   

Diverses zones del massís del Montnegre han patit un atac molt espectacular de l’eruga peluda del suro 
(Lymantria dispar) que ha deixat rodals totalment defoliats i amb un aspecte devastador, un fet que ha provo-
cat molta preocupació ciutadana. Tal com s’ha anat informant pel web i la ràdio municipal, a principis d’estiu 
les erugues s’han transformat en crisàlides d’on han nascut les papapallones que veiem volant en ziga-zaga 
pel nostre entorn tant de dia com de nit. Per la seva banda els arbres han pogut refer la capçada de fulles tal 
i com es pot veure en aquesta seqüència fotogràfica.

15 de juny de 2019 22 de juny de 2019

10 de juliol de 2019 13 de juliol de 2019

3 pantalles 
informatives a la 
via pública  

Els boscos es recuperen de 
l’eruga peluda del suro 

Reconnectem amb l’entorn

Plaça 1 d’Octubre

Vols adoptar un 
gos o un gat?

Vine a veure’ls!
Masia Can Clarens Vallgorguina 
Tel. 93 707 44 12 
www.mascotesbcn.com

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: Kata
Sexe: Femella
Edat: Cadell
Mida: Mitjana

Nom: Kuka
Sexe: Femella
Edat: Adulta
Mida: Petita

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

Nom: Kakis
Sexe: Mascle
Edat: Cadell 
Mida: Mitjà
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Esports

190 esportistes de 10 clubs celonins 
recullen el reconeixement als èxits  
esportius de la temporada
El 16 de juny el món esportiu es va aplegar per felicitar els molts èxits de celonins i 
celonines en aquest àmbit. Sant Celoni té cura de la seva gent també a través de l’es-
port, que aporta salut, felicitat i nombrosos aprenentatges, gràcies també a tanta gent 
que ho fa possible, als clubs i les entitats. Per molts anys!

Club Esportiu Montseny Maasais 
Bernat Llop finisher a la Ultratrail del Montblanc, a la 
Cavalls del vent i a la Ultra Montnegre. Arnau Llop 1r 
veterà a la Madeira Island trail i finisher a la trail Ducs 
de Savoie

Centre Excursionista  Sant Celoni 
3 esportistes pel repte 100 cims de la FECC, 1 pels 
200 cims, 1 pels 300 cims, 3 podis al campionat d’Es-
panya d’escalada en bloc i 1 a l’Europeu

Club Atletisme Baix Montseny 
5 finalistes al Nacional Cross, 1 finalista en salt d’alça-
da, 1 podi Estatal en marxa, 2 podis al campionat de 
Catalunya en marxa, 1 podi en pista coberta i 1 podi 
departamental

Club Atletisme Sant Celoni 
1 podi al campionat d’Espanya, 4 podis al campionat 
de Catalunya, 1 podi al campionat Gironí i 3 récords 
locals absoluts

Equip Cadel Femení del Club Bàsquet Sant Celoni 
Campiones de Barcelona A2

Equip Infantil Femení del Club Bàsquet Sant   
Celoni - Campiones del Grup C1

Equip juvenil del Club Futbol Sala Sant Celoni      
Ascens a segona divisió

Equip prebenjamí d’hoquei del Club Patí Sant 
Celoni- 6ens a les eliminatòries de la final de la Copa 
Barcelona

Club de Patinatge artístic Sant Celoni 
8 podis al campionat d’interclubs i 2 podis al campio-
nat de Barcelona, entre altres bons resultats

Equip aleví B del Futbol Club Sant Celoni               
Sots campió de 1a Divisió, ascens a preferent

Karate Club Just 
Gran quantitat de podis en els campionats de Catalu-
nya, a l’Open internacional, al Campionat de catalunya 
de clubs, entre d’altres

Equip juvenil A del Futbol Club Sant Celoni               
Campió de 1a Divisió, ascens a preferent

Equip prebenjamí B del Futbol Club Sant Celoni               
Campió de grup

2018
2019

Per
molts
anys!
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La Batllòria

Festa Major d estiu   La Batlloria
Dissabte i      
diumenge,   
17 i 18 d’agost
Trial 4x4 La Batllòria
Esmorzar i inscripcions:
- 8 del matí
Exhibicions: 
- de 9 del matí a 2 de la 

tarda i de 3 de la tarda a 
les 8 del vespre

- Camp de la Roca Umbert
Organitza: La Batllòria  
Extrem 4x4

Dimecres,   
21 d’agost
Cinema a la fresca
- 10 de la nit
- plaça de l’Església

Dijous,   
22 d’agost
Hora del conte a la fres-
ca amb Marta Esmarats
- 7 de la tarda
- Can Bruguera

Taller de DJ amb Dj 
Marvin

- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca
Inscripcions a la Unió 
Batllorienca del 19 al 21 
d’agost

Audició d’Havaneres amb 
el grup Son de l’Havana
- 10 de la nit
- plaça de l’Església
Se servirà cremat de rom 
per a tothom

Disco jove amb els parti-
cipants al taller de DJ

- 10 de la nit
- Unió Batllorienca

Divendres ,  
23 d’agost
Skatepark, grinbox, ba-
ranes, caixons, quikers...
- de 5 de la tarda  

a 8 del vespre
- carrer Montnegre,  

entre carrer Vall de 
Llor i camí Ral

Ludoteca medieval
- 6 de la tarda
- plaça de l’Església

Wipe Out, inflable  
d’aventura per adults
- 7 de la tarda
- carrer Montnegre, entre 

carrer Escoles i carrer 
Lluís Companys

Correbars amb la  
xaranga Tutu’s Band
- 11 de la nit
- Sortida: plaça de  

l’Esgésia
Preu: 9 € (inclou 2 tapes i 
2 consumicions). Venda de 
tiquets als bars del poble 
a partir del 12 d’agost.
Sorteig d’un pernil entre 
els participants
Organitza: La Batcolla amb la 
col·laboració dels bars de la 
Batllòria

Concert amb Ària duet 
- 2/4 d’11 de la nit
- carpa al carrer de les 

Escoles

Concert amb MashUp 
Party Band i Dj Surda, el 
còctel musical més fresc
- 2/4 d’1 de la matinada
- carpa al carrer de les 

Escoles

Dissabte,   
24 d’agost
XV Trobada de Puntaires
- 10 del matí
- carrer Major

Inflables per a nadons i 
inflables aquàtics
- de les 11 del matí  

a la 1 del migdia
- carrer de les Escoles, 

entre carrer Montnegre i 
passatge Sant Roc

Festa de l’escuma
- d’1 a 2 del migdia
- carrer Montnegre, entre 

carrer de les Escoles i 
carrer Lluís Companys

Audició i ballada de 
sardanes amb Els  
Rossinyolets

- 2/4 d’1 del migdia
- plaça de l’Església

Donem un tomb amb els 
vehicles d’emergències: 
Policia Local, Mossos 
d’Esquadra, Bombers i 
Creu Roja. Adreçat als 
més petits de casa.
- 2/4 de 6 de la tarda
- parc 1 d’Octubre

Passejada amb els ge-
gants, donarem un tomb 
pel poble amb la Colla de 
Geganters de la Batllòria 
- 7 de la tarda
- Sortida: plaça de l’Es-

glésia
Organitza: Colla de Diables

Correfoc infantil amb les 
Espurnes del Montseny
- 2/4 de 9 del vespre
- Sortida: davant de  

l’escola Montnegre

Sopar popular, cuinat i 
servit per l’entitat La  
Batllòria Extrem 4x4
- 9 del vespre
- pati de l’escola 

Montnegre

Correfoc amb la Colla de 
Diables de Sant Celoni
- 2/4 de 12 de la nit
- Sortida: davant de  

l’escola Montnegre

Òpera de Cine amb el 
grup Barcelona Classic 
Concert
- 2/4 de 12 de la nit
- carpa al carrer de les 

Escoles

Concert amb Pepet i 
Marieta
- 2/4 de 2 de la nit
- carpa al carrer de les 

Escoles

Concert amb Carbon 
Copy
- 2/4 de 4 de la matinada
- carpa al carrer de les 

Escoles

Tanquem la Nit, música a 
les barres amb Albert Dj

- tota la nit
- barres de les entitats a la 

carpa de Festa Major

Diumenge ,  
25 d’agost
Missa
- 10 del matí
- Església

Colors amb estil, vine 
a dibuixar o pintar els 
gegants i els racons del 
poble

- 10 del matí
- carrer de les Escoles
Organitza: Colla de Geganters i 
Grallers de la Batllòria

Exhibició d’escacs amb 
els nens del curs d’escacs 
de la Unió Batllorienca i el 
Club d’Escacs Hostalric
- 10 del matí
- carrer de les Escoles

Espectacle de circ        
familiar amb Los Barlou
- 12 del migdia
- carpa al carrer de les 

Escoles

Vermut popular  
de les entitats
-1 del migdia
- carpa al carrer  

de les Escoles
Organitza: CE la Batllòria i Colla 
de Geganters i Grallers de la 
Batllòria

Trofeu de Festa major  
de Futbol, Memorial  
Joaquim López i Montpart 
CE LA BATLLÒRIA – UE 
BREDA
Els socis tindran els  
carnets a la seva dispo-
sició a les taquilles del 
camp de futbol
- 6 de la tarda
- camp de futbol  

de la Batllòria
Organitza: CE La Batllòria

Concert i ball de Festa 
Major amb el grup  
Genions
- 8 del vespre
- carpa al carrer  

de les Escoles

08476

Anaïs Medina
Regidora de la Batllòria  

medinata@santceloni.cat

Regidoria de 
La Batllòria

Cada dimecres de 17 a 20 h 
i altres hores concertades         

a Can Bruguera

Horari d’atenció al públic 

Els alumnes de 2n de primària de l’escola Montnegre van 
celebrar divendres 31 de maig la festa del Toca Bosc amb 
la companyia de la resta d’alumnes, mestres, famílies i 
veïnat de la Batllòria. El projecte toca Bosc ha rebut el 
reconeixement del Departament d´Ensenyament de la 
Generalitat com a projecte d’innovació educativa. Una 
molt bona iniciativa que fomenta valors de cura i respec-
te per l’entorn. 

Segona festa del Toca Bosc amb les famílies

La cultura emprenedora arriba a l’escola
De forma conjunta, l’alumnat de 5è de les escoles Montne-
gre i Soler de Vilardell van vendre els productes creats per 
la seva pròpia cooperativa a la parada del mercat setma-
nal de dimecres 5 de juny. En el marc del projecte Cultura 
Emprenedora a l’escola, durant tot el curs han après a 
constituir una cooperativa, escollir-ne el nom, la imatge i el 
màrqueting, han fabricat els prototips, després han creat els 
productes i finalment els han venut a benefici d’una entitat 
sense ànim de lucre. Molt bona feina!

+ info: www.santceloni.cat/labatlloria

La Batlloria
del 23 al 25 d agost 2019

Festa Major
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Espai ObertEspai Obert

Miquel Torras, premiat doblement per 
l’Institut d’Estudis Catalans 
Després de fer el doble grau en Física i Química per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, el celoní Miquel Torras va presentar el seu 
Treball Final als Premis Sant Jordi 2017 per estudiants de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Aquest va resultar doblement premiat, guanyant el 
de Química i rebent una Menció Honorífica al de Física.

La investigació de Miquel 
Torras en el Treball Final de 
Química –que va ser publi-
cada en el número 17 (2018) 
de la Revista de la Societat 
Catalana de Química– es va 
centrar en els “Nanomaterials 
amb propietats magnètiques 
i plasmòniques”.

Gemma Margarit, campiona del món en 
patinatge artístic de xou en grups petits 

Francesc Almendros, escollit ambaixador 
a la Unió Europea d’Estudiants 
La Coordinadora de Representants 
d’Estudiants de les Universitats 
Públiques (CREUP) ha escollit 
Francesc Almendros com ambaixa-
dor a la Unió Europea d’Estudiants, 
entitat que representa els estu-
diants davant d’institucions com la 
Unió Europea, el Consell d’Europa, 
la UNESCO i el Grup de Seguiment 
de Bolonya.

Francesc Almendros, veí de Sant Celoni i estudiant del grau d’Empresa 
Internacional a la Universitat de Barcelona, treballarà braç a braç amb 
representants d’altres països i tindrà la possibilitat de desenvolupar 
polítiques universitàries per les quals els estudiants puguin gaudir 
de programes que complementin la seva experiència universitària. 
D’aquesta manera, Almendros unirà les seves dues passions: la di-
plomàcia internacional i la representació estudiantil.
 

Martí Boada, premi Talent de Medi 
Ambient i Sostenibilitat 
El Doctor en Ciències Ambientals, geògraf i naturalista, Martí Boada, 
ha rebut el guardó Talent en la trajectòria en Medi Ambient i Sosteni-
bilitat. Ha estat reconegut per ser una de les persones que coneix més 
bé el patrimoni natural de Catalunya i per la seva carrera dedicada a 
conèixer i explicar el nostre entorn.

Els Premis Talent, que han arribat 
a la cinquena edició, volen ser 
una plataforma per a conèixer i 
descobrir nous talents en àmbits 
molt diversos, i al mateix temps 
reconèixer personalitats, institu-
cions  i empreses consolidades 
que hagin destacat per aportar 
talent a la societat catalana, com 
és el cas del celoní Martí Boada.  

Gemma Margarit Miró s’ha proclamat campiona del món en patinatge 
artístic amb l’equip de Xou modalitat Grup Petit del CP L’Aldea. Amb la 
coreografia “Without the Sun” -inspirada en el món dels vampirs-, ha 
obtingut la medalla d´or als World Roller Games 2019, disputats al Palau 
Sant Jordi de Barcelona. 

Enguany, amb el CP L’Aldea, han ob-
tingut el primer premi de Catalunya, 
també l’or d´Espanya i el bronze del 
campionat europeu. Amb aquesta 
victòria mundial Gemma Margarit 
posa el punt i final a la seva trajectòria 
lligada a aquest esport després de 24 
anys patinant, dels quals 8 temporades 
de Xou amb el CP Sant Celoni, sumant 
un total de 54 campionats, 3 clubs, 15 
xous (entre modalitat de grup petit, 
quartet i gran).

Premi al talent celoní! 

Truca al 607 18 52 87
RECOLLIDA CONCERTADA

O deixa-ho ben posat
al costat dels contenidors 
el primer dimarts de mes

abans de les 6 del matí

O porta-ho a la Deixalleria
(Polígon Molí de les Planes)

De dimarts a diumenge
 Tel. 93 744 00 85

www.santceloni.cat/deixalleria

VOLUMINOSOS!

CFGM Manteniment electromecànic 
CFGS Mecatrònica industrial 

CFGM Gestió administrativa

FP DUAL
CFGS Química industrial  FP DUAL

Cicles formatius

A l’Institut Baix Montseny 
de Sant Celoni et 
preparem per treballar!

Nou termini
d’inscripció

12 i 13
 de setembre

INS BAIX MONTSENY
Ctra. Campins s/n 
Sant Celoni
Tel. 93 867 34 70
www.insbaixmontseny.cat
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Grups  municipals

Preparats i amb 
il·lusió
Benvolguts celonins i celonines, 
batlloriencs i batllorienques

Des del PSC volem donar les gràcies en primer lloc, a les 
2083 persones que ens van donar suport a les eleccions 
municipals celebrades el darrer 26 M. Així mateix, també 
volem agrair la participació en els mateixos comicis dels 
8543 celonins i batlloriencs que varen acudir a les urnes. 
Entre tots vam aconseguir una participació del 66%.

Aquests darrers mesos d’abril i maig, de gran intensitat 
política, entre campanyes electorals i cites amb les urnes, 
els socialistes de Sant Celoni i la Batllòria ens vam llançar 
als barris per prendre el pols a l’opinió de la ciutadania 

celonina. Així doncs, vam poder escoltar de primera mà 
les preocupacions i reivindicacions dels veïns, i copsar 
amb més detall les mancances que pateixen els veïns i 
veïnes en quant a serveis, equipaments i atenció per part 
dels representats polítics que han governat l’Ajuntament 
els darrers quatre anys. 

Fruit del contacte amb la ciutadania va sorgir el programa 
electoral amb el qual ens vam presentar a les eleccions, 
un programa de canvi, de progrés, que posava el focus en 
la millora de la qualitat de vida dels celonins i celonines, 
ideant un poble més net i sostenible, ben comunicat, més 
participatiu i més viu. Ara toca posar-se a treballar, amb 
el ferm objectiu de transformar la voluntat dels celonins 
en realitat.

Volem ser la veu de tots els veïns i veïnes de Sant 
Celoni i la Batllòria! 

Els suports que vam rebre per part dels celonins a les dar-
reres eleccions municipals ens van permetre aconseguir 
cinc regidors, un més que a l’anterior legislatura. El PSC 
treballarem des de l’oposició els propers quatre anys, des-
prés d’haver estat impossible formar un govern de pro-
grés, amb el suport dels tres partits d’esquerres que vam 
aconseguir representació al consistori. No obstant això, 
aquesta legislatura hi haurà una clara majoria progressista 
i d’esquerres al ple, i des del PSC ens esforçarem al màxim 
per tirar endavant el major nombre de mesures socials, 
que beneficiïn a tots els veïns i veïnes.

El nostre compromís, fer una oposició responsable, però 
alhora tenaç i al servei de tots els veïns i veïnes de Sant 
Celoni.

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

Comencem un 
nou mandat 
carregats 
d’il·lusió

En les darreres eleccions municipals, els ciutadans de 
Sant Celoni i la Batllòria van revalidar la confiança que 
ens havien confiat l’any 2015, avalant la feina feta al 
govern municipal. La candidatura d’ERC de Sant Celoni 
i la Batllòria ens sentim els guanyadors morals d’aquestes 
eleccions, ja que hem estat la força política que més ha 
augmentat en vots –doblant els de fa 4 anys– i en regidors 
–passant de 1 a 3. 

Els resultats també van donar un aval al govern sortint, la 
qual cosa ens va encaminar, llegint la voluntat de la ciu-
tadania que va acudir a les urnes, a buscar un nou acord 
amb Junts per Catalunya per als propers 4 anys. Des del 

mateix dia de les eleccions, vam posar-nos a treballar per 
la conformació de l’actual govern amb la màxima cordi-
alitat, sense intentar imposar res sinó convèncer, perquè 
pensem que totes les candidatures que es van presentar 
volien el millor, cadascú des del seu punt de vista, per a 
Sant Celoni i La Batllòria. En aquestes converses també 
vam intentar la incorporació de la CUP al govern, cosa 
que no va ser possible.

El resultat, com sabeu, ha donat un govern compost per 
6 regidors de Junts per Catalunya i 3 d’ERC, un govern 
solidari entre regidors, corresponsable en la feina de tots i 
basat en la confiança. Estem molt contents d’explicar-vos 
que Sant Celoni i La Batllòria disposaran d’un govern es-
table que garantirà la prosperitat del municipi. Podrem 
aprovar 4 pressupostos en 4 anys, una cosa que feia molt 
temps que aquesta institució no veia. I malgrat disposem 
d’una majoria absoluta, buscarem grans consensos amb 
les altres forces polítiques per impulsar mesures transcen-
dentals, com la recollida de residus porta a porta, o per 
definir el model de seguretat ciutadana que volem per al 
municipi.

Renovem l’aposta de seguir gestionant de la millor mane-
ra que sabem els recursos dels veïns de Sant Celoni i La 
Batllòria per donar-los els millors serveis possibles. 
El nostre projecte polític municipal no és altre que el de 
treballar per les persones, per garantir la seva plena auto-
nomia, perquè tothom pugui viure una vida amb dignitat, 
i per fer de Sant Celoni un municipi viu, atractiu, curós 
amb el medi ambient, cohesionat urbanísticament i capaç 
de ser un reclam turístic de qualitat aprofitant l’entorn 
privilegiat amb el que comptem.

Tornem a començar un nou mandat amb la il·lusió i 
l’energia del primer dia i treballarem per guanyar-nos, dia 
i a dia, de nou la vostra confiança. 

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

Política i alçada 
de mires, el 
nostre desig per 
al nou mandat

Aquest juliol iniciem un nou mandat a l’Ajuntament de 
Sant Celoni i la Batllòria, però una mirada atenta a la rea-
litat ens indica que molt probablement estem iniciant un 
nou cicle polític. El context nacional, en què hem passat 
de la lògica de poble a la dels partits, n’és un exemple. 
Però també ho és l’advertència del món financer i de les 
entitats del tercer sector que, malgrat l’optimisme de 
l’imaginari col·lectiu, podríem ser a les portes d’una nova 

recessió econòmica que acabaran pagant els grups so-
cials més vulnerables.

La CUP iniciem aquest nou mandat amb la mateixa vo-
cació de servei amb què vam acabar l’anterior. Amb una 
capacitat limitada d’incidir en la trajectòria d’un govern 
amb majoria absoluta, aquesta vocació de servei passa 
per donar veu als qui no la tenen i recordar incansable-
ment quins són els reptes i necessitats d’aquest poble. 
Segurament aquest no és l’espai per entrar en els detalls 
de cadascun d’aquests reptes, però sí que podem fer d’al-
taveu dels desitjos i reflexions que els anteriors regidors 
de la CUP van oferir al Ple abans de deixar el seu càrrec: 
del nou govern n’esperem més política i menys super-
visió tècnica, i li demanem que tingui alçada de mires 

per llegir més enllà del seu entorn proper i entendre la 
complexitat i la situació d’emergència social i nacional 
en què estem, i que de ben segur s’accentuarà.

La nostra intenció era ser dins d’un govern d’unitat 
per ser-ne part activa i aportar la nostra mirada exigent 
i transversal a la política municipal. Tot i que no ha estat 
possible per la manca de voluntat dels grups de govern, 
hi serem sempre presents per recolzar aquelles decisions 
valentes que facin del nostre municipi un indret més fe-
minista, socialment més just i ambientalment més 
sostenible, però també hi serem per exigir al govern que 
prengui aquestes decisions quan no ho faci.

CUP SANT CELONI
santceloni@cup.cat

Sempre a punt!
Volem donar les gràcies a les 2709 
persones que ens van donar suport 
a les passades eleccions municipals 
i que van situar la nostra formació, 
Junts per Catalunya de Sant Celoni 

i La Batllòria, com a força més votada del consistori. Gràci-
es per l’escalf que ens heu donat al llarg de tota la campa-
nya i els missatges d’ànim i d’il·lusió que hem rebut també 
fins a dia d’avui. I gràcies també a totes les persones que 
vau participar a les passades eleccions votant un o altre 
partit polític, perquè la implicació col·lectiva ens permet 
tenir institucions més fortes, de més qualitat democràtica 
i, per tant, són motor del progrés de la nostra vila.

L’eslògan de la nostra campanya, el nostre compromís 
amb la gent, ha estat “renovem Sant Celoni i la Batllò-
ria. Fem-ho junts”. Una renovació que ha començat per 
l’equip i els seus lideratges. Avui agraïm la feina feta per 

l’alcalde Francesc Deulofeu i n’agafem el relleu de la bona 
feina feta i dels seus valors, i posem el nostre projecte al 
dia, amb una nova generació.

En primer lloc vull agrair el vot dels grups de Junts per 
Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. Estic se-
gur que serem capaços de formar un bon govern, que 
treballarà com un sol equip, lleial al poble de Sant Celoni i 
la Batllòria. Gràcies companys per la confiança. Com deia 
aquell, la confiança obliga al compromís.

És positiu per a un govern tenir estabilitat per tal de tirar 
projectes endavant i atrevir-se a encarar els reptes que la 
nostra vila necessita. Però això no ens ha de portar a tan-
car-nos en nosaltres mateixos, a mirar-nos el melic, a no 
ser receptius a la crítica ni al contrast d’idees. Per això 
refermo la voluntat de ser oberts, transparents, a cercar 
el diàleg i els punts de trobada amb la resta de formaci-
ons polítiques del consistori, que són fruit de la diversitat 
d’idees i sensibilitats del nostre municipi.

Un poble que és capaç de batre rècords de solidaritat. 
Que té un teixit associatiu immens, compromès i actiu i 
que s’estima la seva vila i el seu país. Un municipi enclavat 
en un lloc privilegiat i amb una situació estratègica plena 
d’oportunitats. Un poble ple d’història i ple de futur. Un 
poble, uns pobles amb La Batllòria, plens de bona gent, 
de gent amb talent, de gent amb valors.

No volem  acabar sense fer  presents: Jordi Cuixart, Jordi 
Sánchez, Anna Gabriel, Marta Rovira, Clara Ponsatí, Toni 
Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Dolors Bassa, Raül 
Romeva, Presidenta Carme Forcadell, Vicepresident Oriol 
Junqueras, Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, President 
Carles Puigdemont. Us volem a casa! Des del govern de 
Sant Celoni i La Batllòria seguirem compromesos en allò 
que ens correspongui per a poder veure-us en llibertat.

Raül Garcia
Alcalde
santceloni.juntsxcat@gmail.com



FARMÀCIES DE GUÀRDIA

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

AGOST

SETEMBRE

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

AGOST Taxi 
guàrdia

Taxi 
retén

29 jul - 4 agost L6 L4

5 - 11 L7 L5

12 - 18 L1 L6

19 - 25 L2 L7

26 agost - 1 set L3 L1

SETEMBRE     

2 - 8 L4 L2

9 - 15 L5 L3

16 - 22 L6 L4

23 - 29 L7 L5

Mas dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

Ctra. Vella, 174 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
93 848 40 76 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
Casamada 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
Av. de la Pau, 51 28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30
93 867 18 03

Draper
Major, 115 dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

93 867 03 74 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

Casas 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
Comerç, 16 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
93 867 57 88 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

Sancho
Major, 125
93 867 01 67 dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
Vigas-Cardona 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
Ctra. Vella, 20 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
93 867 06 48 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
Duran 30 30 31
Esteve Cardelús, 11
93 867 60 40
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Gener Febrer Març AbrilMas dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

Ctra. Vella, 174 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
93 848 40 76 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
Casamada 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
Av. de la Pau, 51 28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30
93 867 18 03

Draper
Major, 115 dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

93 867 03 74 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

Casas 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
Comerç, 16 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
93 867 57 88 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

Sancho
Major, 125
93 867 01 67 dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
Vigas-Cardona 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
Ctra. Vella, 20 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
93 867 06 48 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
Duran 30 30 31
Esteve Cardelús, 11
93 867 60 40

Farmàcies de guàrdia 2019
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Maig Juny Juliol Agost

Gener Febrer Març Abril

Exposicions

RECTORIA VELLA
Del 7 de setembre al 3 de novembre

Francesc Guinart 
Pintor dels aplecs del Baix 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.

Inauguració:  
Dissabte 7 de setembre a les 7 del vespre

CAN RAMIS
Del 31 d’agost al 22 de setembre

Concurs de cartells de Festa 
Major 2019 
Treballs presentats a la 29a edició

Horari:  
De dilluns 2 a divendres 6: tarda de 6 a 8 del vespre 

Dissabte 7 i dilluns 9: de 12 a 2/4 de 2 del migdia, 
tarda de 6 a 8 del vespre

Diumenge 8: de 12 a 2/4 de 2 del migdia.               
Tarda tancat 

Dissabtes 14 i 21: tarda de 6 a 8 del vespre 

Diumenges 16 i 22: de 12 a 2/4 de 2 del migdia          
i tarda de 6 a 8 del vespre

L’Entrevista
La Srta. Muntanyetes

Guapa perquè sí, 
simpàtica, ami-
ga de tothom, 
coqueta, xafardera, 
desmemoriada, 
prudent quan cal, 

animosa i sobretot Dona.... així 
és com es defineix ella mateixa 
la Senyoreta Muntanyetes, la 
mestra de cerimònies de la Festa 
Major de Sant Celoni, i no hi 
podem estar més d’acord.  Va 
arribar fa anys de la mà del seu 
oncle el Sr Monts, va marxar a 
Broadway i  en va retornar l’any 
passat per donar descans al seu 
nebot en Pocafarra.  La seva 
presència a la Festa és sinònim 
d’alegria! Qui no s’estima la 
Senyoreta Muntanyetes? Aquest 
any tornarà a ser la mestra de 
cerimònies del Corremonts de la 
Festa Major

Senyoreta Muntanyetes, què té la 
FM de Sant Celoni que li agrada 
tant? 
TOT, però per començar el que més 
m’agrada és la gent. Les persones, 
veure els carrers plens de color, 
veure les famílies divertint-se 
juntes, Senys i Negres fent anar la 
imaginació, els homes solters tirant 
la canya...a la fira, eh!. És com si  
Sant Celoni es convertís en un gran 
somriure amb potes verdes i negres. 
Això m’encanta. I sobretot poder 
saludar a la Mª del Puig i en Martí, 
uns amics molt alts que no se’n 
perden ni una.

Seny o Negre? 
Aix, m’agrada que em facis aquesta 
pregunta...perquè és LA PREGUN-
TA, durant tota la FM la gent m’ho 
pregunta i jo no paro de dir que 
estic enamorada de les dues colles...
els Senys perquè un any em van pre-
parar un sopar romàntic i sempre 
em mimen molt i els Negres perquè 
em deixen tastar el morro del sopar 
de colles (shht, això no ho posis, és 
secret, però és que n’hi ha per lle-
par-se els dits). És que són tots tant 
macos!!! Me’ls menjaria a tots!. 

A un mes de la Festa... ens pot 
avançar algun detall?
NOOOO, no puc fer més d’un 
Spoiler!!! És el primer que vaig 
aprendre a Broadway:  no expliquis 
mai les sorpreses.  Però només us 
puc dir que tot el que han preparat 
les de can Cultura pinta molt bé. No 
sé si tindré gaire temps de descansar 
amb tantes activitats...aix sant Martí 
i la Mare de Déu del Puig!!!!  

Algun consell per gaudir d’una 
gran Festa Major...
Ai, sí. Mira que m’agradaria no ha-
ver de donar aquests consells...però 
quan veus gent pixant on no toca, 
gent que beu massa, gent que s’enfa-
da...només em cal dir dues paraules: 
LÒGICA i RESPECTE!!!!  Ah, i 
com a dona...si ets sents agredida, 
si no t’ha agradat alguna cosa que 
has vist no dubtis a dirigir-te al Punt 
Lila: Juntes som més fortes.
  

Quin ha estat el moment més gra-
tificant de la Festa Major fins ara?  
Una estirada de Dones de fa anys 
que em va posar el pèls de punta, 
quan vaig ballar sota la pluja, quan 
vaig tombar el carrer i vaig veure la 
Muntanyetes pintada a una façana, 
les mostres de suport de celonins 
i celonines a la meva persona, una 
cursa de rucs molt renyida, les mil 
fotos que em demanen els més xics, 
veure com corren senys i negres a la 
cursa d’ermites, saber que en Martí i 
la Mª de Puig m’estimen molt....bufa 
el moment més gratificant???? Tots, 
ai gràcies tiet Monts per convi-
dar-me  fa anys a la Festa Major!!! 
Què faria sense la FM???. 

Quina activitat és la que més li 
agrada?
L’estirada de corda; em posa els pèls 
de punta. Impressionant!!!!. 

Qui creu que s’endurà el Corre-
monts 2019?  
Ho he preguntat a les meves fonts 
més fiables: Segons en Paquito Xiu-
lador els Senys, segons la Quimeta 
de la Granja Montseny els Negres. O 
sigui, ni idea!!!. 

Podrem veure algun espectacle de 
vedet que vas apendre a Broa-
dway? 
Ja m’agradaria, però encara m’estic 
recuperant d’un ensurt que vaig 
tenir allà. Jo anava cap a la cuina del 
restaurant on fregava plats...vull dir 
on assajava...i al tombar la canto-
nada em vaig trobar de cares amb 
en Trump. Si per la tele és lleig...
en directe és...és. Vaig perdre el 
coneixement de l’impacte visual i he 
perdut tota la memòria del que vaig 
aprendre allà.

Però encara recordes com rentar 
els plats, imagino?
No, ara em dedico a fer tots els àpats 
a restaurants o menjo fruits de la 
natura. No rento mai plats.. 
Entrant en la part més personal... 
Com es defineix la Srta. Munta-
nyetes?
Guapa perquè sí, simpàtica, amiga 
de tothom, coqueta, xafardera, 
desmemoriada,  prudent quan cal, 
animosa i sobretot Dona.

Pel que fa el terreny sentimen-
tal.... trobarà la Srta Muntanyetes 
l’amor aquesta Festa Major? ¿Vols 
aprofitar per llençar un anunci? 
“Muntanyetes busca l’amor...” 
Aix, és que saps què passa...que tro-
bo a tothom tant guapo i guapa que 
em costa molt decidir-me. És que 
quan m’enamoro d’un , al cap de 30 
segons en veig una altra de millor. 
Però potser sí que m’espavili que 
sinó em quedaré per vestir Sants.

Futur. Quin és el camí que seguirà 
Muntanyetes pels pròxim anys? 
Continuaràs amenitzant la FM? 
Tornaràs a Broadway?
Després de l’impacte visual que vaig 
tenir, de Broadway no en vull ni 
sentir a parlar. He estat mirant un 
curs que fan de “Com trepitjar el 
carrer sense trencar-te una cama” 
a San Joan de les Abadesses i estic 
estudiant fer un retir allà. Per anar 
més segura si torno pels carrers de 
Sant Celoni....

Ara que no (ens escolta ningú) 
Explica’ns algun secret.... 
El meu plat favorit són els peus de 
porc amb cargols i gambes.

El millor racó del municipi  
per perdre’s?
Agafaria una cadira, m’asseuria 
davant la façana de l’església i 
contemplaria tots els detalls.

On portaries algú de fora?
A sota les taules del sopar popular, 
per veure els peuets que fan els 
comensals amb altres comen-
sals....ostres, potser ja no hi 
cabo...ja t’ho diré quan acabi la 
FM.

Si fossis alcaldessa del poble, 
què faries?
Una Festa Major al mes. 

Com t’imagines el poble  
al 2030?
Segons en Paquito Xiulador com 
a independent i capital del Baix 
Montseny, segons la Quimeta 
de la Granja Montseny un poble 
urbanita i modern. I crec que els 
dos tenen raó.

Un desig per Sant Celoni?
Que els celonins i celonines siguin 
feliços i mengin anissos. Sense 
haver-se de casar amb un príncep. 
El príncep me’l quedo jo...ehem.... 

El millor record que tens lligat 
amb el municipi?
El Pertegàs, quan l’aigua m’ar-
ribava a la cintura i amb el meu 
tiet el Sr.Monts i el meu nebot en 
Pocafarra ens hi feiem la higiene 
diària.

Mestra de cerimònies de la 
Festa Major de Sant Celoni

“Estic enamorada de 
les dues colles...els 
Senys perquè un any 
em van preparar un 
sopar romàntic i sem-
pre em mimen molt i 
els Negres perquè em 
deixen tastar el morro 
del sopar de colles” 

“Si fos alcaldessa de 
Sant Celoni faria una 
Festa Major al mes” 

Segueix la Senyoreta Muntanyetes a les xarxes socials


