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A Sant Celoni i la Batllòria
l’esport està en plena forma!
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Alcalde

Una vila referent
Un dels grans objectius que ens hem imposat en la visió del mandat de l’equip de govern és ser
referents. És reconèixer i exercir amb generositat de capital del Baix Montseny. I això vol dir
tenir serveis i equipaments de referència i de servei per a tot el territori, alhora de cooperar
amb la resta de municipis per una gestió més eficient i una millor promoció de les oportunitats
que tenim com a comarca.

MÉS INFORMACIÓ MUNICIPAL A

En aquest sentit, a nivell de cooperació, anem posant en marxa un instrument que ens ha de
permetre caminar junts com a Baix Montseny: la Comunitat de Municipis. Ja tenim alguns projectes engegats que han de ser l’embrió d’una cultura cooperativa i una visió estratègica més
gran com a comarca.

Oficina d’Atenció Ciutadana
Campins, 24 (El Safareig)
93 864 12 00
oac@santceloni.cat

En aquest informatiu hem volgut explicar-vos amb una mica més de detall aquells projectes
que ens han d’ajudar a ser més referents a nivell de l’esport. A Sant Celoni i la Batllòria tenim
una gran cultura associativa en el món de l’esport. Volem acompanyar tota aquesta bona feina,
potenciar-la amb un bon Pla de l’Esport i dotar-la d’uns bons equipaments.

www.santceloni.cat

Per això veureu les obres que han permès convertir el Pavelló 11 de setembre en un PAV-3 (3
pistes) i petits projectes de futur. Les millores al gimnàs i pavelló del Sot de les Granotes. La posada al dia dels camps de futbol de Sant Celoni i la Batllòria. I els nous projectes, començant per
un parc de calistènia al costat de les pistes de Sant Ponç, la profunda remodelació de les Pistes
d’atletisme i la nova piscina municipal descoberta. Tot això fent millores de sostenibilitat en els
equipaments, amb millores d’eficiència energètica i d’ús de fonts d’energia més sostenible.

www.facebook.com/ajsantceloni
@ajsantceloni
@ajuntamentsantceloni
@ajsantceloni
YouTube Ajuntament de Sant Celoni

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

A l’inici del mandat us vam voler presentar els objectius del mandat. Ara hem actualitzat el pla
d’acció municipal incorporant els reptes que la crisi climàtica i sanitària (també social i econòmica) ens han imposat. Anem desplegant el nostre projecte de renovació de Sant Celoni i la
Batllòria amb els projectes i accions que aquí trobareu resumides. I tot això ho volem fer
comptant amb tota la ciutadania. Entre tots farem una vila i un poble millor.
No voldria acabar sense tornar a recordar la importància de la responsabilitat individual en
aquests moments que tornem a tenir una alta incidència de contagis per la Covid-19. Recordem
les mesures de prevenció, sense alarmismes però amb responsabilitat. Molts ànims a tothom.
Cuideu-vos, cuidem-nos.

TRÀMITS DIGITALS

www.santceloni.cat/seuelectronica

(Els podeu fer amb d’IdCAT o l’idCAT mòbil)

OFICINA D’ATENCIÓ
CIUTADANA

De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
(Cal demanar cita prèvia al 93 864 12 00)

OFICINA D’ATENCIÓ
CIUTADANA

Dimarts, dijous i divendres de 9 a 13.30 h i
de dilluns a divendres de 16 a 20 h

Sant Celoni

La Batllòria

Cuidem-nos!
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Referent en equipaments i serveis

A Sant Celoni i la Batllòria
l’esport està en plena forma!
L’Ajuntament treballa per ampliar i posar al dia els equipaments esportius del municipi. Per fer-ho, fa uns mesos es va definir el
Pla estratègic de les instal·lacions esportives que concreta les actuacions de millora i manteniment a fer en els propers anys.
Durant la temporada esportiva 2020-2021 ja comptem amb algunes obres realitzades i moltes estan en projecte!
A més de continuar donant suport i treballar amb complicitat amb les 23 entitats esportives existents al municipi, encarem
nous reptes! Potenciar l’esport per a tothom, per a totes les edats i més enllà de les instal·lacions esportives, per afavorir hàbits
saludables i com a eina d’inclusió social. Aquests i altres projectes es recolliran en el Pla de l’Esport de Sant Celoni i la Batllòria
que es disposarà properament.

ÚLTIMES MILLORES REALITZADES
Conversió del Pavelló
11 de setembre a 3
pistes i posada al dia
del parquet i baranes
S’han acabat les obres de conversió del Pavelló 11 de
setembre a 3 pistes disponibles per entrenaments i
partits. A més de les obres de divisió de l’espai, s’han
instal·lat quatre cortines motoritzades que permeten sectoritzar-lo, s’ha polit el parquet i s’han fet
les marques reglamentàries a les pistes. Finalment,
s’han fet diverses actuacions de millora i manteniment, amb canvis a la protecció perimetral de la pista, a la protecció de la barana de la zona de públic, i,
aviat, es canviaran les finestres.Les millores a l’equipament permetran ampliar horaris d’entrenaments
simultanis i alhora començar a conciliar horaris
d’entrenaments i vida familiar.

El Sot, un
gimnàs segur
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes va reobrir el 22 de juny amb totes les mesures per dur a terme una pràctica esportiva
segura: aforament reduït al 50% amb reserva
prèvia a l’app UESPORTS CLUBS, desinfecció
del calçat, ús de la mascareta en l’accés i a tot el
club, accés amb polsera i presa de temperatura,
desinfecció de mans i del material i màquines
abans/després de cada ús i tovallola pròpia en
les diferents activitats.
Pel que fa a les millores de les instal·lacions,
aquests darrers mesos s’ha canviat el sistema de
climatització de les sales d’activitats dirigides
i de la sala de musculació per aconseguir una
millor confortabilitat.

19

modalitats
esportives
Futbol, Hoquei, Patinatge,
Bàsquet, Tennis taula,
Futbol sala, Volei, Tir amb Arc,
Atletisme, Triatló, Trail,
Petanca, Ocellaires, Judo,
Karate, Ciclisme, Motociclisme,
Excursionisme, Tennis

5.613

23

entitats
esportives

8.637

persones
implicades
en entitats
esportives
Més d’un 45%
de la població

3.024

esportistes

2.700 fitxes
federatives són de
menors de 16 anys

participants
a entitats
esportistes

(Entrenadors, delegats,
socis, voluntaris...)

Noves lluminàries
al Camp d’Esports
de la Batllòria
El camp de futbol de la Batllòria disposa de nou
enllumenat, amb el canvi dels 6 projectors de cada
torre de llum. Aquesta millora permet disposar
d’una major qualitat de llum artificial per poder
entrenar i jugar els partits de futbol en les condicions òptimes d’il·luminació, a part de representar
un important estalvi energètic.

Poliment i repintat de la Pista coberta Jaume Pons
Aquesta instal·lació municipal acull diàriament al
llarg de la temporada entrenaments i competicions
d’hoquei i de patinatge artístic.
Amb el poliment del paviment i el marcatge de nou
dels camps esportius i els bucles de l’escola de patinatge artístic s’ha buscat tenir les condicions òptimes per a la pràctica esportiva.
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Piscina descoberta
a Can Sans

PROPERES ACTUACIONS
Parc de calistènia a
costat de les Pistes
de Sant Ponç
En resposta a la demanda d’un col·lectiu de joves
celonins, l’Ajuntament de Sant Celoni ha iniciat els
tràmits per a instal·lar un parc de calistènia i street workout. Es tracta d’uns jocs d’exterior fixos per
fer exercicis físics utilitzant el propi pes corporal.
L’Ajuntament s’ha reunit diverses vegades amb el
col·lectiu per concretar possibles ubicacions i característiques tècniques que ha de tenir l’equipament que es preveu instal·lar durant el primer trimestre del 2021 al costat de les Pistes de Sant Ponç.

Remodelació de les
Pistes d’atletisme
Durant l’any 2021 s’ha previst executar el projecte de
millora de les Pistes d’Atletisme, tal i com ja es va
avançar a finals de setembre a les entitats usuàries.
Les principals actuacions que s’hi duran a terme són
la substitució del sintètic i de la gespa instal·lació
d’un sistema de reg, canvi d’ubicació i substitució
de la gàbia de llançament, ampliació de la potència
elèctrica i canvi de lluminàries. Les obres de millora
es completaran amb el projecte de la piscina descoberta que inclourà la remodelació de la torre de control, vestidors i un projecte d’urbanització de la zona.

Ja s’han contractat els estudis preliminars del terreny a la zona esportiva de Can Sans -estudi topogràfic i estudi geotècnic- on s’ha previst construir la piscina descoberta. Abans no acabi l’any
s’iniciarà el procés de licitació per contractar el
projecte d’urbanització de la zona i el projecte
constructiu de la piscina. Durant l’any 2021 es
preveu aprovar el projecte d’urbanització i projecte de construcció per poder iniciar les obres
tot seguit.

Centre esportiu Sot de les Granotes
reparació de la coberta per resoldre
les filtracions d’aigua
Camps d’Esports
renovació del sistema de climatització
dels vestidors i de les sales d’entitats, canvi
de lluminàries de la pista 2 i 3, nova tanca
perimetral a la pista 3
Pavelló 11 de setembre
redacció del projecte per a la substitució
de la caldera d’aigua calenta sanitària
Camp de futbol de la Batllòria
col·locació d’una pèrgola a la zona
de grades
Camp de tir de Can Sans
instal·lació d’un nou sistema
d’enllumenat
Pistes esportives de les Illes Belles
i de les Borrelles
substitució dels tancaments perimetrals

L’Esport és salut!
80 persones fan
activitat física per
a gent gran
El mes d’octubre, 80 persones han reprès les
sessions setmanals d’activitat física per a majors
de 65 anys al Pavelló 11 de setembre i a la Unió
Batllorienca, seguint totes les mesures preventives.
Es tracta de dos dies de classe a la setmana per un
preu de 10 € el trimestre.

Encara queden places lliures!
Per a més informació i inscripcions cal demanar
cita prèvia a la Rectoria Vella (93 864 12 13)
o a la Unió Batllorienca (93 847 21 19)
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Esport en temps
de COVID
Els equipaments esportius
municipals disposen d’uns
protocols per garantir la
seguretat sanitària dels
usuaris en base a les
recomanacions de la
Secretaria general de
l’Esport i el PROCICAT i en coordinació amb les entitats
usuàries.
Les entitats
poden fer
entrenaments
a porta tancada complint les normes de
seguretat de neteja de mans
a l’entrada i a la sortida, mascareta
en tot moment menys quan es realitza l’activitat esportiva, i distància de seguretat. Les
entitats porten el control diari dels infants i
joves que participen dels entrenaments i en
alguns casos es fa control de la temperatura.

Referent en equipaments i serveis

Què fem amb els voluminosos?
La imatge de voluminosos llençats de forma incívica al carrer és una imatge massa
habitual al nostre municipi. Tot i els esforços per millorar i augmentar els recursos
destinats, cal un canvi d’actitud ciutadana
urgent per fer-hi front.

A més, es fan grans abocaments provinents
de l’àmbit comercial/industrial quan el
servei de recollida de voluminosos està
dirigit a l’àmbit domèstic. I en molts casos,
zones ja recollides tornen a tenir trastos en
poques hores, evidentment fora de termini.

Durant la recollida del primer dimarts
de mes, molts abocaments són de residus
considerats no voluminosos com ara pneumàtics, pots de pintura, acumulació de
deixalles a l’engròs, vidres, restes de poda...
Aquests residus cal portar-los directament
a la Deixalleria municipal.

L’Ajuntament de Sant Celoni apel·la un
cop més al civisme de la ciutadania per
fer bé les coses. Recorda també que es disposa d’un servei concertat de voluminosos
gratuït (tel. 607185287) i que disposem de
la Deixalleria.

Recollida de voluminosos
al carrer: el primer dimarts
de mes
Lloc: al costat dels contenidors
Hora: dilluns a la nit

Deixalleria comarcal
de Sant Celoni
Si utilitzeu aquest equipament
diverses vegades podeu arribar
a obtenir el 20% de bonificació
en la taxa d’escombraries

Què son
Mobles, grans electrodomèstics i
estris grans de la llar

Què no són
Petits electrodomèstics,
aparells informàtics, runa,
pots de pintura, deixalles,
restes de poda...

Lloc: carrer del Rec del Molí, 4
(Pol. ind. Molí de les Planes)
Servei
gratuït
Recollida concertada
a domicili

Cal trucar al 607 18 52 87

Telèfon: 93 744 00 85
Horari:
Dimarts: de 16 a 19 h
Dimecres a divendres:
de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Dissabte: de 9 a 15 h
Diumenge: de 9 a 14.30 h

Sancions contra l’incivisme
Durant els darrers tres mesos, la Policia local ha aixecat més de 260 actes de denúncia per infraccions relacionades amb l’incivisme. Cal un esforç conjunt per combatre aquestes actituds.
59 actes per abocaments indeguts de residus a la via pública: 41 a Sant Celoni,
8 a Can Coll, 2 a la Font de Santa Laura, 5 a La Batllòria, 3 al Polígon Molí de les Planes
156 actes per no dur posada la mascareta:
1 acta per incompliment de l’horari de tancament de bar
5 actes per soroll
41 actes per consum d’alcohol a la via pública (“botellón”)
6 actes per infracció a la normativa d’animals

93 864 12 17

345 famílies redueixen la
taxa de residus gràcies a
fer ús de la Deixalleria
Utilitzar la Deixalleria també té avantatges econòmics. Així ho han fet 345 llars del municipi que
fent un mínim d’aportacions a la Deixalleria han
tingut un estalvi en el pagament de la taxa d’escombraries que ha sumat en total 4.744,14 €. Es
tracta de residus no ordinaris com ara voluminosos, residus perillosos, restes d’esporga, vidre pla,
ampolles de cava, material electrònic...
Si ja tens la tarja, utilitza-la i sinó,
demana-la a l’OAC!

En cas de detectar alguna actitud incívica,
si us plau, contacteu amb la Policia Local
telèfon 93 864 12 17 que ho gestionarà
amb total confidencialitat.
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Renovem
Sant Celoni i la Batllòria
Eixos de Govern

1

RECONNECTAR
AMB
L’ENTORN

Més sostenible i
apostant pel
medi ambient

Millor
mobilitat

Per un poble
més net,
cívic, bonic

Sant Celoni
capital
del bosc

Principals projectes
REACTIVACIÓ
ECONÒMICA

BOSC I IDENTITAT

AGENDA CLIMÀTICA

ORDENACIÓ
DEL TERRITORI
(POUM)

Pla de reactivació
econòmica i social

Projecte de reforma i
millora del parc i
espais de la
Rectoria Vella

Transició i promoció
cap a energies
més sostenibles
(instal·lació plaques
fotovoltaiques,
impuls biomassa,
punt de càrrega
vehicles elèctrics...)

Treballs de redacció
del POUM i tots
els estudis previs
diagnòstics (mobilitat,
patrimoni, etc)

Millora del teixit
empresarial
i comercial
Millores dels
polígons
industrials
Seguiment per
a la reactivació
de l'espai Altrium
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Promoció de
Sant Celoni
Capital del bosc:
setmana del bosc,
fires, turisme,
activitats...

Millores en l'eficiència
de l'enllumenat públic i
d'equipaments
municipals
Millora del contracte
de neteja viària i
nou sistema de
recollida de residus
(porta a porta)

Pla de millores
de l'entorn fluvial
Millores en l'arbrat
i jardineria

Hem estat treballant per donar
impuls a l’acció municipal, donant
resposta a les noves necessitats
arran de la crisi de la COVID-19 i
organitzant més estratègicament
els objectius de govern. Aquests són
els principals projectes per complir
amb el nostre mandat 2019-2023
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REFERENTS EN
EQUIPAMENTS
I SERVEIS

Visió
de Baix
Montseny

Nous
equipaments
per a tothom

PLA DE
MANDAT
2019-2023

Aposta per un servei
integralper les persones
en totes les vessants
(formació, ocupació,
habitatge...)

La cultura
com a eix
vertebrador

Una vila
segura i
cohesionada

MOBILITAT I
MILLORA DE L’ESPAI
PÚBLIC

XARXA CIUTADANA

EQUIPAMENTS

LA BATLLÒRIA

GOVERNANÇA

Millora de voreres i
del ferm urbà

Campanyes de
comunicació,
educació i
sensibilització
sobre civisme

Nou casal de
la Gent Gran

Millores al parc
del Camí Ral

Impuls de la
reforma horària

Nova nau de
serveis municipals,
cultura i entitats

Nou consultori
mèdic a
Les Casetes

Promoció
dels processos
participatius

Renovació
de les pistes
d'atletisme

Millores al
Camp de futbol

Millores en
l'organització
interna municipal

Remodelació
de la plaça
de la Vila
Revisió de la
mobilitat
dels carrers
Estudi de
noves zones
d'aparcament
Seguiment de
millores a la
carretera C-35
Plans de millora
d’espais urbans
de barri

Ampliació
del parc
d'habitatge
social
Educació 360 al
llarg de la vida
i en tots els àmbits
Projecte +65
per una vellesa activa
i amb més qualitat de vida
Treball en xarxa
per promoure la formació
i l'ocupació dels joves
L’esport i la cultura amb
el benestar de les persones
i la cohesió social

Pla de millora
d'equipaments
esportius
Construcció
de la piscina
descoberta
Adequació de l'antic
casal de la Gent Gran
com a centre cívic
per a joves i entitats

Pla de treball
sobre
convivència i
seguretat
Nou dipòsit i
millores en el
subministrament
d'aigua potable
Projecte
de treball
amb joves
de la Batllòria

Adequació
de l'edifici del
carrer Santa Fe
(seu Policia Local i
Jutjat de Pau)
Millora del cementiri
municipal
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Atorgats 67 mil € en ajuts
a comerços i empreses
afectades per la Covid-19
De la línia d’ajuts de 200 mil euros a favor del comerç, restauració i serveis de Sant Celoni aprovats
per l’Ajuntament per contrarestar els efectes de la
crisi econòmica provocada pel covid-19, ja s’han
atorgat 67.383,50 euros. Concretament s’ha pogut
donar resposta a 108 persones treballadores autònomes i petites empreses que han hagut de cessar
la seva activitat (90% de les sol·licituds) o bé que
han tingut una reducció dràstica de la seva facturació. El 75% dels beneficiaris han obtingut la
quantia màxima de subvenció, amb un import de
500€ per activitat i l’import equipament al 50% de
la taxa d’escombraries comercials. Aquests ajuts ha
estat compatibles amb altres ajudes públiques amb
la mateixa finalitat.
Les empreses que en el moment de la sol·licitud no
complien alguns dels requisits o que no han sigut
a temps de presentar la documentació corresponent, tindran una segona oportunitat: a finals d’any
l’Ajuntament de Sant Celoni obrirà una segona
convocatòria amb els mateixos criteris que permeti
exhaurir el pressupost inicialment consignat.

+ INFO SEGONA CONVOCATÒRIA
Àrea de Promoció Econòmica
93 867 41 75

Noves accions per promoure
l’habitatge social al municipi
L’Ajuntament de Sant Celoni vol promoure l’accés a l’habitatge social posant en circulació habitatges
buits que hi ha al municipi. Per això ofereix a les persones que tinguin un pis buit diferents fórmules
segures que els garanteixen el cobrament del lloguer i la conservació en bon estat del seu immoble.

Lloguer Segur

Borsa d’habitatges

El mes de desembre s’obrirà una nova convocatòria
per contractar 4 pisos buits per oferir-los com a
lloguer social en el marc del programa
Lloguer Segur.

L’Oficina Local d’Habitatge posa en
contacte la propietat amb persones
que busquen pis de lloguer. De forma
gratuïta s’ofereix l’acompanyament i la
redacció del contracte, es controla el
bon ús de l’habitatge, es contracta una
assegurança multirisc i de defensa jurídica durant
tot el contracte i s’ajuda en la tramitació de la
cèdula d’habitabilitat.

Quins avantatges té per la propietat?
- Garantia de cobrament, pel fet de llogar
l’habitatge directament a l’Ajuntament
- Ús adequat i pacífic de l’habitatge, amb seguiment
continuat per part dels Serveis Socials de la unitat
de convivència allotjada que haurà de complir el
programa social pactat

Les persones llogateres compten amb l’assessorament per part de l’Oficina i l’acompanyament en la
tramitació de les ajudes al lloguer. Només cal que
estiguin inscrits al Registre únic de sol·licitants
d’habitatge de protecció oficial de Catalunya.

- Contractació per part de l’Ajuntament
d’assegurances multirisc, de responsabilitat
civil i defensa jurídiques

Contacta amb l’Oficina Local d’Habitatge
Atenció amb
Cita Prèvia

Edifici Comunitat
Plaça Josep Alfaras, 6
Tel. 93 864 12 12
habitatge@santceloni.cat

Horari:
Dl, dc i dv, de 10 a 13 h
Dm i dj, de 16 a 18 h

Una combinació d’actes en línia i presencials
fa possible la VI Setmana del Bosc
La Setmana del Bosc s’ha adaptat a la situació
d’emergència sanitària i ha presentat un programa
d’actes presencials i en línia del 10 al 25 d’octubre.
Visites guiades, xerrades, demostracions, propostes
gastronòmiques, de productes del bosc i de la terra,
tallers virtuals... i l’atorgament de la Bosquerola
de l’any a la biòloga Carme Rosell en el marc d’un
concert espectacle al Teatre Ateneu. A l’espai web
santceloni.cat/setmanabosc podeu seguir consultant i gaudint de molts recursos per continuar
apropant-vos al bosc!

SERVEIS MUNICIPALS
L’Oficina Municipal d’Informació a les persones
consumidores es trasllada al Sax Sala
L’Oficina Municipal d’Informació a les
persones Consumidores (OMIC) és un
servei gratuït que té com a objectiu la
defensa dels drets de les persones consumidores. Des d’aquesta oficina es
poden presentar queixes, reclamacions
i denúncies relacionades amb el consum, així com rebre informació i assessorament en aquests temes. L’OMIC
també fa de mediador entre persones
consumidores i usuàries i empreses
per facilitar la resolució de conflictes
relacionats amb el consum.
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- Cal demanar cita prèvia
- Telèfon: 93 867 41 75
- Correu electrònic:
omicsantceloni@santceloni.cat
- Instància telemàtica a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament o
presencial a l’OAC

Nou servei de mediació
ciutadana
L’Ajuntament de Sant Celoni ha
posat en marxa un servei de mediació ciutadana gratuït que treballa per afavorir la convivència oferint vies no
adversarials de prevenció, gestió i resolució
de conflictes de caràcter veïnal (sorolls, olors,
neteja, pagaments, convivència), de tipus familiar (exceptuant separacions, divorcis i herències) i escolar. Professionals de la mediació acompanyen les parts per intentar trobar
acords satisfactoris a les seves diferències.
- Cal demanar cita prèvia
- Telèfon: 93 864 12 12
(de dilluns a divendres de 9 a 14 h)
- Correu electrònic: mediacio@santceloni.cat

Referent en equipaments i serveis

Ja s’acosta Sant Martí!

Un programa cultural segur i singular
La situació de crisi sanitària que vivim no
ens permet organitzar les tradicionals Festes
de Sant Martí. Amb tot, estem treballant en
l’organització d’alguns actes culturals amb
totes les mesures de seguretat. Per això moltes
activitats es faran en recintes tancats i amb
control de l’aformanent i s’ha renunciat als
actes de carrer més multitudinaris com la Fira
Artesana i les cercaviles per poder garantir les
mesures sanitàries de distanciament.

El gruix de les activitats tindrà lloc els dies 7,
8 i 9 de novembre. Enguany podreu gaudir
de dos concerts de l’Orquestra Selvatana al
Teatre, de la presentació del nou disc de la
cantant SUU, jocs de carrer i populars per a
tota la família, el 9è Festival de Poesia que
coordina Pau Gener, teatre familiar, teatre
musical, teatre d’objectes a Can Ramis, passejades guiades, presentacions de llibres...

A més a més, podreu donar suport als artistes
locals a l’exposició “Arts plàstiques a Sant
Celoni, ara” a la Rectoria Vella on podreu
veure i adquirir obres actuals d’artistes de
Sant Celoni i visitar l’exposició dels 40 anys
de teatre Rebrot a Can Ramis.
Podreu accedir a tota la
informació detallada a
www.santceloni.cat/agenda

PROGRAMACIÓ

OCTUBRE - DESEMBRE 2020
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MANTENIU
LA DISTÀNCIA DE
SEGURETAT

DISPOSEM DE
GEL DESINFECTANT

AFORAMENT
NUMERAT

AVANÇA LA TEVA
ARRIBADA. OBRIM
30 MINUTS ABANS
QUE COMENCI
LA FUNCIÓ

GARANTIM
LA DESINFECCIÓ
ABANS I DESPRÉS
DE CADA FUNCIÓ
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Espai Obert

PER LA COVID-19
Des del col·lectiu 08470 ja estem treballant per veure quines
activitats podem fer per la Marató 2020. De moment us esperem
diumenge 20 d’octubre amb una carpa a la plaça de la Vila per anar
recaptant aportacions! Us anirem informant a través de les xarxes
socials i si voleu contactar amb nosaltres: els08470@gmail.com

Resum 2019:
36.251,50 € recaptats
ACTIVITAT
ADE Esports i CLOS Indomgest

29,28 €

AMPA EL BLAUET

360,00 €

ASSOCIACIÓ VEÏNS MARE DÉU DEL PUIG (gangues)

870,57 €

ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT PONÇ

35,15 €

Bar ITACA

55,35 €

BIBLIOTECA L’ESCORXADOR
(venda de llibres i pel·lícules)

648,48 €

CLUB BASQUET SANT CELONI

321,85 €

COLLA DE DIABLES

200,00 €

COLLA MONTNEGRES

1.150,93 €

DINAR SOLIDARI (Junts per Catalunya)

1.380,00 €

DONATIUS DIVERSOS

6.815,19 €

ENCESA D’ESPELMES (JNC i Joves per Catalunya)

470,05 €

ESCOLA AVET ROIG

454,53 €

ESCOLA COR DE MARIA

216,53 €

ESCOLA KID & US

100,00 €

ESCOLA LA SALLE

1.715,84 €

ESPLAI SANT CELONI (espectacle TROPICAL CARIBE)

5.685,00 €

ESPURNES DEL MONTSENY

305,52 €

GALLS “FANALET i PATAPUM”

1.173,11 €

LA QUINA DE LA MARATÓ

3.318,00 €

LOTERIA

1.666,50 €

MARXA i TRAIL PER LA VALL D’OLZINELLES

1.977,89 €

NEC (coixins solidaris)

560,00 €

OMM_TRTAINING

260,00 €

PARK MOTOR VALLGORGUINA - MOTOCRÒS

801,00 €

PASSEJADA DE GOSSOS

290,10 €

REIKI – Herboristeria Lídia

259,94 €

SWINGANGSTERS DEL MONTSENY
TÓMBOLA
VI i FUET

50,00 €
1.520,00 €
160,00 €

XOCOLATADA

86,29 €

ZONA DE VOL

27,90 €

TOTAL

32.965,00 €

TOTAL (amb les devolucions no cobrades de la loteria)

36.251,50 €

Moltes gràcies
a tothom!
Col·lectiu 08470

10

BENEFICI NET

LA BATLLÒRIA
Projecte innovador de
l’escola Montnegre per
afrontar el coronavirus
L’escola Montnegre ha dissenyat el projecte
Montlab per tal que els alumnes aprenguin
a viure la nova realitat de manera didàctica
i motivadora, contribuint així el seu benestar emocional. El Montlab gira entorn de
la creació d’un personatge i la seva història
que tracta de la científica Mika, que va estar
treballant en la recerca de la vacuna del
coronavirus a l’escola durant el confinament.
El primer dia d’escola, la Mika va fer una
presentació de la seva investigacióa l’alumnat
i els va encomanar la tasca de fer de científiques i científics que han d’aconseguir vèncer diferents virus. Treballaran mesures higièniques i valors com la
tolerància a través de diferents reptes que només es podran aconseguir amb la
col·laboració de tothom, des dels més petits als veterans.

Felicitats Vinyet Pascual!
Aquest mes d’octubre s’ha fet a l’escola Montnegre de la Batllòria l’acte de
lliurament a l’alumne Vinyet Pascual de
5è de Primària, de l’obsequi que l’acredita
com guanyadora del concurs “Dissenya la
teva samarreta per a l’activitat d’educació
viària”. El concurs, organitzat per la Policia
Local, es va fer a finals d’any just abans de
la pandèmia anb la participació d’uns 220
alumnes de 4t de Primària de sis escoles
de Sant Celoni i La Batllòria. El disseny
de la Vinyet s’ha imprès en les samarretes
que es regalaran a l’alumnat de 5è assistent
a les pròximes activitats d’educació viària
organitzades per l’Ajuntament.

POUM. Mutació: Creixement
per SOSTENIBILITAT
Créixer sobrepassa la noció general que resulta d’una concepció de la ment. És
la condició vital que tot organisme porta integrat somàticament en totes les cèl·lules. Podem dir que sempre ha estat així. És en el segle XVIII que Adam Smith
amb la publicació de “La Riquesa de les Nacions” manlleva aquest concepte tan i
tan natural com créixer i el trasllada a allò que és tan proper a nosaltres mateixos,
poder créixer.
Aquest és el segle dels grans descobriments: la màquina de vapor, el càlcul diferencial, integral i infinitesimal, la teoria de la formació de l’Univers, la química
moderna, l’estàtica i dinàmica dels gasos... Smith, pare de la ciència econòmica,
coneixia la psicologia, la gent és mou per al propi benefici i també tenia clar que
tots necessitem bens i serveis. Els grans descobriments foren la tercera pota on
fonamentar el llibre que va fer d’ell el pare de la ciència econòmica.
La seva vigència fins ara ha estat vertebrada per un concepte que no va ser necessari explicar mai, tots el coneixem, les plantes, els animals, tot ésser viu el porta
impregnat en viure, créixer.
Créixer urbanísticament va ser una fita per a Ajuntaments i promotors; es va arribar a superar fins i tot la densitat de Paris i Londres. Era una bona fita?
És aquest concepte tan natural, créixer, que ha estat l’aglomerant que ho ha aguantat tot o quasi tot. Ens cal un nou aglomerant que ens permeti poder mantenir
el que s’ha aconseguit, una societat del benestar. I això només ho aconseguirem
desplaçant el concepte tan natural de créixer pel de SER SOSTENIBLES. Costarà.
S’haurà d’explicar.
Esteve Rodoreda

Grups municipals
Junts, i ara més
que mai, renovem
Sant Celoni i la
Batllòria!
Vivim uns moments d’alta complexitat i dificultat. La crisi sanitària sembla que, lluny de desaparèixer, en torna a colpejar, deixant el rastre d’una crisi
econòmica i social. I això passa amb un teló de fons que
ens parla d’emergència climàtica, que cal replantejar-se
la nostra manera de fer i de viure.
També ens colpeja la crisi democràtica que l’Estat ha
decidit perpetuar i aprofundir amb les institucions catalanes. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat
inhabilitat per un òrgan administratiu per una pancarta
que defensava la llibertat d’expressió. Justament quan
recordem el 80è aniversari de l’assassinat del president
Companys, els tres últims presidents de la Generalitat
han restat represaliats per la participació democràtica o
la llibertat d’expressió. Són molts els represaliats per causa política. Ara mateix, un veí de Sant Celoni, en Josep
Pagès, està encausat amb possible pena de presó per
formar part de la Sindicatura Electoral de l’1 d’Octubre,

És hora de canviar
els impulsar,
fomentar,
consolidar... per
mesures reals!
Benvolguts celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques,
Ens trobem immersos en una nova etapa de la pandèmia de la Covid-19, que en breu portarà un any assolant la humanitat, causant víctimes, amenaçant el
nostre mode de vida i posant al límit la capacitat de
resistència de tots i totes i, en especial, la dels i les
professionals de la Sanitat, als quals cal agrair, altra
vegada, l’enorme esforç i dedicació que porten fent
durant ja fa massa temps.
Una nova etapa plena d’incertesa i desconcert: és
cert que el nombre de nous contagis detectats és major ara que al mes de març, quan ens trobàvem al punt
àlgid de la primera onada, però aquest fet es deu a la
realització d’un nombre molt més elevat de test PCR.
A més, el nombre d’hospitalitzats i de defuncions dià-

Hem de reciclar
més: impulsem
el “porta a
porta”
El Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni i La
Batllòria va aprovar fa pocs mesos per unanimitat
una moció important per al reconeixement de l’estat
d’emergència climàtica. En aquest text, avalat per
tots els grups municipals, l’Ajuntament es va comprometre a dur a terme una sèrie d’accions com:
implantar el sistema de recollida “porta a porta”,
promoure la utilització del transport públic i facilitar
l’ús de la bicicleta, avançar cap a l’autoconsum
energètic, utilitzar energies que provinguin de fonts
renovables, protegir els valors ambientals del Montseny i el Montnegre i la conservació dels hàbitats i les
espècies d’aquest entorn que ens són tant propers
i també treballar per un municipi i una ciutadania

Quins reptes
tenim al davant
i com hi podem
fer front?

l’organisme que simplement havia de vetllar per la qualitat democràtica de la votació. Des d’aquí tot el nostre
suport, Josep! No estàs sol!

- Millora de la mobilitat i l’espai públic: millora de la neteja
viària, seguiment de millores de la C35, remodelació de
la plaça de la Vila i d’espais públics de barri.

I davant de tot això ens cal reimpulsar més que mai l’acció de govern. En aquest Informatiu us presentem com
hem actualitzat el Pla de Mandat amb els principals projectes de legislatura. L’objectiu: renovar Sant Celoni i la
Batllòria. El com ho volem fer: reconnectant amb l’entorn
i sent referents. I això ho desenvolupem en aquests projectes:

- Xarxa ciutadana: més habitatge social, més civisme,
millors serveis per a infants, joves i gent gran.

- Reactivació econòmica: volem ser part activa de la recuperació econòmica acompanyant els nostres sectors productius i donant suport a qui més ho necessiti.
- Bosc i Identitat: Desenvolupant les accions del pla Sant
Celoni capital del Bosc (rutes, turisme, divulgació, promoció d’activitats i fires...)
- Agenda climàtica: full de ruta per la descarbonatació
(noves fonts d’energia més sostenibles, mesures d’eficiència energètica), nou sistema de recollida de residus, posar en valor l’enton natural.

- Equipaments: volem fer realitat la piscina descoberta,
el nou casal per a la gent gran, un nou espai per joves
i entitats, millores en els equipaments esportius i ens
cementiris municipals.
- La Batllòria: treballant amb el Consell de Poble per les
millores al parc del Camí Ral, el nou consultori, les
millores en el subministrament d’aigua...
- Governança: ciutadania i organització municipal caminant junts per la millora de la nostra vila.
Això volem fer-ho entre tots. Amb els diferents grups
municipals, amb les entitats i la participació de tota la
ciutadania. Ara, més que mai, renovem Sant Celoni i la
Batllòria. Fem-ho junts!

- Ordenació del territori: farem el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).

Grup municipal de Junts per Catalunya
santceloni.juntsxcat@gmail.com

ries es troba encara lluny de les xifres de la primavera
passada. Malgrat tot, cal que se segueixi apostant per
enfortir l’assistència primària, les tasques de rastreig
i els cribratges poblacionals, que es facin més PCR,
perquè és aquest el mètode més efectiu de què disposem per evitar que el virus es torni a estendre de
forma descontrolada i acabi afectant, altra vegada, la
capacitat d’una Sanitat que no ha estat dotada dels
efectius i mitjans necessaris per a enfrontar-se novament a una afectació com la del mes de març.

i tècnics és més aviat un llistat de voluntats mancades
de concreció i sobrades d’expressions buides de contingut com impulsar, fomentar o consolidar…

A nivell local, des del PSC seguim treballant per aconseguir que l’Ajuntament- el Govern i tots els grupsconsensuem un full de ruta amb un conjunt de mesures concretes, ambicioses i sobretot, que comptin
amb un pla de desplegament detallat i una estimació
pressupostària, per assolir la recuperació social i econòmica del municipi. Amb aquest objectiu, a principis
de setembre, des del PSC vam presentar al Govern
un document amb un conjunt de propostes que defineixen l’enfocament que, a parer del PSC, cal donar
a aquest pla de recuperació socioeconòmica, i que el
mateix Govern va incorporar en un nou document elaborat per les àrees de l’Ajuntament i que havia de ser
aquest full de ruta detallat i ambiciós. No obstant això,
el pla elaborat per les àrees de Govern de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb els seus regidors, directors

activa i compromesa amb la justícia climàtica, entre
d’altres.
L’emergència climàtica no només depèn de les lleis,
de les accions i de les polítiques que es puguin promoure des dels estaments nacionals o internacionals,
sinó que des de l’àmbit local es poden dur a terme
moltes accions com les esmentades i que ens obliguen a fer aquestes polítiques.
Però qui més poder té per dur a terme aquests reptes
ambientals és la població en el seu dia a dia. Hem
de conscienciar-nos que si volem un entorn, un municipi i un país ambientalment sostenibles, hem de
començar per accions que ja les podem aplicar des
d’ara mateix. Com per exemple en el reciclatge de
residus; cal que fem un esforç per reciclar més i millor
i la implantació del sistema “porta a porta” comportarà un augment considerable de la recollida selectiva
en relació amb el sistema actual. Des d’ERC estem
treballant per implantar aquest sistema en els propers

Amb aquest objectiu des de la CUP Sant Celoni i la
Batllòria hem programat un cicle de xerrades per ajudar-nos a reflexionar sobre aquests grans reptes:

Aquesta tardor ens mobilitzem amb un cicle de xerrades sobre model de país, crisi social, ecològica i
democràtica

- Lluita nacional i repressió
Presentació d’un llibre que ens mostra la repressió
política que ha viscut i segueix visquent el moviment
independentista a Catalunya, a través dels últims esdeveniments i sentències, tractant el present i el futur
de la lluita nacional al nostre país.

La crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 és
només la porta d’entrada d’altres crisis de caire social,
cultural i econòmic que des dels pobles i ciutats hem
de començar a afrontar des d’ara mateix amb rigor i
mirada llarga.

- Crisi ecològica i model de país
La crisi de la Covid-19 i l’econòmica no fan més que
sumar-se a la urgent problemàtica de la crisi ambiental
global. L’analitzarem a través d’una mirada ecofeminista i de conservació i sostenibilitat a nivell local.

Des del PSC, ja hem demanat que es concretin les
mesures, que s’indiqui la inversió que es destinarà a
cadascuna d’elles i que s’expliqui com revertiran positivament en la població. Els celonins i celonines no
necessitem que el Govern tingui la voluntat d’impulsar
plans d’ocupació, de consolidar l’oferta formativa o
de fomentar el comerç local, necessitem saber quins
fons es destinaran a la creació d’aquests plans d’ocupació, quin paper concret adoptarà l’Ajuntament en el
desplegament d’iniciatives com l’Amazon Local o si
l’Ajuntament està disposat a tirar endavant activitats
culturals i esportives que converteixin Sant Celoni i la
Batllòria en municipis de referència a tota la comarca.
Necessitem un Ajuntament realment compromès i al
servei, exclusivament, de la ciutadania.
SEGUIM TREBALLANT!

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

anys. Però ara ja podríem reciclar molt més del que ho
estem fent, perquè tenim al nostre municipi contenidors de les diferents fraccions: orgànica, paper-cartró,
plàstic, vidre, oli i rebuig, però no els utilitzem prou.
Ens aquests moments a Sant Celoni i La Batllòria estem molt lluny dels objectius marcats per aquest any
per la Unió Europea: aquest 2020 hauríem d’assolir el
50% de reciclatge de residus i l’any 2019 només vam
reciclar-ne el 35,73 %
És un deure de l’Ajuntament conscienciar, incentivar,
promoure i fer arribar la informació necessària, però
som els ciutadans els que tenim l’última paraula. Som
nosaltres qui decidim a casa nostra què en fem dels
residus que generem. El poder és a les nostres mans.
Fem-lo servir pel bé del planeta que deixem en herència a generacions futures.

Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
santceloni@esquerra.cat

- Antimilitaristes, sempre!
Presentació d’un llibre amb el moviment d’objecció de
consciència com a teló de fons, tot posant l’accent en
el poder de la desobediencia civil, pacífica i col·lectiva
com a eina política.
Aquest conjunt d’actes tindran lloc entre els mesos
de novembre i desembre a diferents espais de Sant
Celoni. Consulteu les xarxes socials de la CUP per a
conèixer tots els detalls dels diferents actes.

CUP SANT CELONI
@cupsantceloni
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L’Entrevista

Exposicions
RECTORIA VELLA

Del 7 de novembre de 2020
al 17 de gener de 2021

Enrique Tellería

Arts plàstiques
a Sant Celoni, ara
Exposició col·lectiva
del cens d’artistes

Bandoneonista
“Mestre” quan vaig a tocar perquè jo
sóc un més de l’orquestra, com a Punt
7 ràdio, som una família.

Inauguració:
Dissabte 7 de novembre a les 7 de tarda

Punt 7 ràdio és casa seva.
Quan fa que hi col·labora?
16 anys! Els dilluns teniu una cita
amb Microtango. La gent els hi
agrada i el tracte de les Gemmes és
immillorable!

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

Troba a faltar alguna cosa
de l’Uruguai natal?
Els arrelaments no són dolents. Però
s’han d’equalitzar o anivellar, com
diem en el món musical. Això crec
jo. Conservar certs arrelaments és la
base de la noblesa de l’ésser humà. El
que no m’entra al cap és qui vol portar els seus arrelaments i trespolar-los
a la societat on va. Jo mai he imposat
res. Cada societat ha de viure segons
els seus costums i la seva forma
d’entendre les coses. Hi ha paraules
que no m’agraden com prohibir,
exigir per mitjà del poder. M’agrada
la paraula llibertat i expressió. Els
pobles han de poder expressar com
volen viure.

CAN RAMIS

Del 6 de novembre
al 6 de desembre de 2020

Rebrot 40 anys
Inauguració:
divendres 6 de novembre a les 6 de la tarda
Horaris:
Dimecres de 10 a 2 del migdia. Divendres de 4 a
8 del vespre. Dissabtes de 10 a 2 del migdia i de 4
a 8 del vespre. Diumenges i festius de 10 a 2 del
migdia.
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El millor racó del municipi
per perdre’s
N’hi ha molts, de millors llocs. Però
a tu et sembla que tenint el Parc del
Montseny a la vista, podem demanar
més? El meu Montseny és intocable!
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On portaria algú de fora?
Al Montseny! I la Costa Brava?
Les nostres cales? No cal anar a
Acapulco! Els Pirineus catalans...
hi ha tants llocs.
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amb la meva tristesa. Tots tenim els
persones i he tocat a teatres amb 100 I a terres catalanes 29 anys!
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nostres moments i no tot és de color
persones i em poso més intranquil
rosa. Això et va moldejant i a mi
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quan hi ha 10 persones que quan
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n’hi ha 1000. Perquè el tracte és més
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errors. Sort que els anys t’ensenyen
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3 mesos de ser a Barcelona, en una
bona persona, ajudar, no ser més que
Sant Celoni en aquests moments tan de les moltes xerrades amb Monteningú. Jo no deixo que em diguin

Si fos alcalde del poble, què faria?
Primer una salutació a l’alcalde
actual! Jo sóc músic. No conec com
es mou el món de la política. Tampoc
serviria. No m’hi veig. Tots els ulls es
dirigeixen cap a l’alcalde és com un
solista d’una orquestra: tothom et
mira i si t’equivoques... No m’interessa el poder, ni els diners.
Com s’imagina el poble al 2030?
Me l’imagino amb algunes obres
més. Hi ha mil coses a fer però depèn
també del col·lectiu que hi habita. A
vegades ens manifestem amb ira per
la neteja de la ciutat. Als contenidors
hi ha de tot! Aquí les autoritats tenen
responsabilitat, però nosaltres, els
ciutadans, també! La societat és com
una família. Devem exigir però també
ser solidaris.
Un desig per Sant Celoni
Per la humanitat sencera, que tan de
bo trobem solució al problema que
tenim ara. Està en joc la raça humana. Un desig: que puguem vèncer la
pandèmia i tornar a la realitat. Que
la gent tingui salut, treball, que no es
tanquin empreses....res serà igual. És
una transformació mundial a tots els
ordres. Mira amb la cultura, portem 8
mesos en silenci. Si no hi ha cultura,
la societat que construïm és catastròfica. Es perden els valors.
El millor record que té lligat
amb el municipi
En tinc molts. A nivell artístic, les
presentacions al poble. La primera
va ser a la biblioteca. Els concerts a
l’Ateneu són emotius perquè veus la
gent que et trobes cada dia al carrer,
a les botigues, al gimnàs... a nivell
personal moltíssims! Els casaments
dels meus fills, el naixement dels
meus nets... són tants que a vegades
prefereixo no recordar-los, perquè no
es barregin entre sí. El poble m’ho ha
brindat tot! Jo pel carrer Major sóc el
més feliç del món. Segur que hi haurà
coses millors però jo em conformo
amb el més elemental.
Podeu escoltar tota l’entrevista
a www.radiosantceloni.cat

