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Se’m fa difícil assumir que amb la sortida d’aquest Informatiu ja farà un any que vivim sota el 
context de la pandèmia Covid-19. I el primer que ens ve al cap és el record per les persones 
que ens han deixat aquests mesos, familiars, amics, coneguts... les persones que encara es-
tan lluitant contra la malaltia o les seves seqüeles; i evidentment les famílies que pateixen els 
efectes econòmics derivats d’aquesta crisi. Molta força per superar totes aquestes situacions!

Malgrat que la situació encara és molt dura, especialment per alguns sectors econòmics que 
veuen amb les restriccions com plou sobre mullat, es comencen a veure algunes millores deri-
vades de la campanya de vacunació. Esperonem totes les administracions a fer tots els esfor-
ços necessaris per poder arribar el més aviat possible a tota la població. I des del consistori, 
conscients de les limitacions per poder donar respostes efectives a la situació, continuem tre-
ballant compromesos amb tots els grups municipals a emprendre accions per la reactivació 
econòmica i social del municipi.

En aquest sentit hem aprovat els pressupostos de la corporació per l’any 2021, amb el suport 
d’una majoria molt àmplia del ple i cap vot en contra. Uns comptes que tenen un doble objec-
tiu: seguir donant resposta a la pandèmia amb diversitat d’accions prioritzant els acords de la 
Taula Covid, i tirar endavant els projectes del pla de mandat 2019-2023.

Estem treballant per generar una nova línia d’ajuts per al sector empresarial afectat per la situ-
ació Covid, així com reforcem projectes que fomenten la formació i foment de recerca de feina, 
projectes de dinamització empresarial, comercial i turístic, inversions de millora al polígon, 
acompanyament i suport al sector cultural i a les entitats... Als canals habituals de l’Ajuntament 
podeu anar seguint el desenvolupament de totes aquestes accions.

I malgrat que la pandèmia també ha alterat els ritmes i la priorització de projectes, continu-
em convençuts que també és el moment de renovar Sant Celoni i la Batllòria, reconnectant 
amb l’entorn que ens envolta i sent referents en equipaments i serveis com a capital del Baix 
Montseny. Per això iniciarem aquest any la diagnosi i el procés participatiu per redactar el nou 
pla general (POUM), farem les obres de la plaça de la Vila, l’estudi i la campanya per preparar 
la recollida de residus porta a porta, la millora d’alguns trams de carrer, la millora d’eficiència 
energètica en l’enllumenat municipal i d’equipaments, la primera fase de millora de les pistes 
d’atletisme o la redacció dels projectes de la piscina descoberta i del nou casal de la gent gran, 
entre molts d’altres. A l’interior de l’Informatiu ho trobareu més detallat.

Tota aquesta feina, sumada als grans actius del nostre municipi i els valors de la nostra gent, 
ens ajudarà a sortir d’aquesta situació i encarar un futur millor. Fem-ho possible! 

    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

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

www.santceloni.cat/seuelectronica
(Els podeu fer amb d’IdCAT o l’idCAT mòbil)

OFICINA D’ATENCIÓ  
CIUTADANA

OFICINA D’ATENCIÓ  
CIUTADANA

Sant Celoni

La Batllòria

De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

Dimarts de 9 a 13.30 h i dijous de 9 a 12.30 h
de dilluns a divendres de 16 a 19.30 h

TRÀMITS DIGITALS

MANS MASCARETADISTÀNCIACuidem-nos!
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Renovem
Sant Celoni i la Batllòria

L'Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat inicialment el pressupost 2021 per un valor de 23.408.082,90 euros, 
dels quals 4,5 milions corresponen a inversions. La proposta econòmica de l’Equip de govern (JxCat i ERC) 
ha comptat amb el suport del grup municipal de la CUP i l'abstenció del PSC a la sessió plenària telemàtica 
celebrada dijous 25 de febrer. El pressupost 2021 respon a dos grans objectius: donar resposta a la pandè-
mia amb diversitat d'accions seguint la priorització marcada per la Taula Covid i tirar endavant els projectes 
per complir amb el Pla de mandat 2019-2023.

Impostos directes

Transferències corrents
i transferències capital

Taxes i preus públics

Passius financers

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

42,66 %

27,19 %

13,49 %

14,54 %

1,33 %

0,76 %

40,41 %

29,69 %

19,08 %

5,10 %

5,70 %

Personal

Bens i serveis

Inversions reals

Amortització de
deute i interessos

Transferències
corrents i

transferències
capital

El pressupost del 2021 
prioritza la resposta 
a la pandèmia
Les inversions encarrilen els principals projectes del mandat

D’on provenen 
i en què s’inverteixen 
la major part dels 
ingressos de 
l’Ajuntament?

INGRESSOS DESPESES

Ajuts socials d’urgència, 
projecte Xarxa, programa 
aliment fresc i alimentació

Línia d’ajuts d’urgència al sector 
empresarial i comercial afectat 
per la Covid-19

Actuacions de formació i 
foment de la recerca de feina

Dinamització del teixit 
empresarial, 
comercial i turístic

Projecte de millores i 
modernització polígons 
industrials

Transformació digital 
del sector cultural

Programa Lloguer 
segur, habitatges 
d’inclusió, cessió 
d’habitatges lloguer 
social

Servei d’assistència 
a domicili (SAD) i 
teleassistència 
per a la gent gran

Activitat física 
per a gent gran

Programes 0-3 i Escola Bressol 

Servei de psicologia i 
logopèdia per a infants
i Servei a la Dona

Escola d’Adults

Servei de mediació 
ciutadana 

250.104 €

*Pendent 
Taula 

COVID

56.845 €

ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI,
MOBILITAT I 
MILLORA
ESPAI PÚBLIC

REACTIVACIÓ 
SOCIAL
I ECONÒMICA

ATENCIÓ
A LES PERSONES

Redacció del POUM

Reurbanització de la 
plaça de la Vila  

Reposició mobiliari urbà i 
de jocs infantils

Millores ferms urbans i
camins públics i redacció 
dels seus plans directors

Redacció del Pla de mobilitat

Urbanització de la 
zona bombers

Construcció de la nova nau 
magatzem per a l’àmbit 
d’Espai Públic i ús per a 
entitats

Obres de millora de 
les Pistes Municipals
d’Atletisme (primera fase)

Redacció del projecte 
d’urbanització de la
piscina descoberta a 
Can Sans

Redacció del projecte 
del nou Casal de la 
gent gran

Manteniment i millora 
de les escoles públiques

Manteniment i millora del 
Camp d’Esports,
Pavelló, pistes de barri

Manteniment i millora
de la Biblioteca i del CME - 
Teatre Ateneu

Estudi d’implantació i 
conscienciació de la recollida 
de residus Porta a porta

Millores en l’eficiència 
energètica de l’enllumenat
públic, en els polígons 
industrials i en equipaments

Estudi d’implantació 
de punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics

Projecte museogràfic 
Sant Celoni Bosc

Promoció del turisme 
actiu vinculat al bosc i
Setmana del Bosc

Projecte intervenció del 
parc de la Rectoria Vella

200.000 €

800.000 €

40.000 €

138.000 €

35.000 €

246.000 €

110.000 €

BOSC I 
AGENDA 
CLIMÀTICA

EQUIPAMENTS

PRINCIPALS
PROJECTES

183.736 €

5.000 €

15.000 €

45.000 €

30.000 €

XARXA 
CIUTADANA

Desenvolupament projecte 
Educació 360 (activitats per 
a les escoles, Robotseny,
xerrades per a pares i mares, 
Montquímic...)

Suport econòmic, 
acompanyament i reactivació 
de les entitats i escoles del 
municipi (cultura, educació i 
esports)

Accions amb Cens d’artistes 
Baix Montseny

Projectes culturals i festius, 
contractació quilòmetre 0, 
reactivació de les entitats

Suport a la formació i 
ocupació (Consell de FP del 
Baix Montseny, projecte RUMB, 
Batxillerat artístic, Pla de 
Transició al Treball...)

Escola de música i teatre

37.192 €

301.530 €

30.000 €

50.000 €

34.987 €

483.551 €

650.000 €

136.000 €

87.000 €

95.096 €

500.000 €

70.000 €

40.000 €

LA BATLLÒRIA

Nou dipòsit i millores 
en el subministrament 
d’aigua potable i 
rehabilitació de pous

Obres d’adequació del 
nou consultori mèdic a 
les Casetes

Renovació del Parc 
de l’1 d’Octubre

Redacció del projecte 
de millora del Parc del 
Camí Ral

Reparació del forjat i 
coberta de Can Bruguera

Adequació del Centre 
Cívic del carrer Major per 
acollir serveis de gent 
gran i joves

Instal·lació de càmeres 
de control de matrícules 
en els accessos

Millores del Camp 
de Futbol

Millora de la 
senyalització viària del 
nucli i de Royal Park

11.966 €

33.967 €

40.000 €

8.000 €

20.000 €

5.000 €

6.000 €

32.000 €

69.000 €

20.000 €

22.200 €

276.112 €

32.419 €

663.018 €

106.413 €

351.308 €

18.000 €

699.349 €

IMPOST SOBRE  
CONSTRUCCIONS,  
INSTAL·LACIONS  
I OBRES

IMPOST 
SOBRE  
BÉNS  
IMMOBLES

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

TAXA  
CONSERVACIÓ  
DE NÍNXOLS  
DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL

BONIFICACIONS
Consulteu totes les
bonificacions que
ppodeu sol·licitar a
www.santceloni.cat/
bonificacions

125.000 €
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Referent en equipaments i serveis

Millorats els accessos a peu i  
en bicicleta a l’Institut Escola 
Pallerola

Obres de rehabilitació de les 
cobertes de teula i paraments  
al Cementiri de Sant Celoni

Nous asfaltatges de carrers a 
l’avinguda de la Pau i a un tram 
de l’avinguda Catalunya

Renovats els tancaments de la 
Pista Esportiva de les Illes Belles

Manteniment de la vegetació i 
retirada de residus a les lleres 
en sòl urbà

Arranjat el primer tram  
del camí de Campins

Nova senyalització viària a  
Royal Park i a la Batllòria per  
millorar la seguretat

Seguim millorant l’espai públic 
i les instal·lacions

Atenent la demanda d’un col·
lectiu de joves, l’Ajuntament de 
Sant Celoni ha promogut la ins·
tal·lació d’un parc de calistènia 
al costat de la pista poliesportiva 
de Sant Ponç. Aquesta instal·la·
ció esportiva a l’aire lliure consta 
d’una sèrie de jocs fixes que per·
meten realitzar a joves i adults 
exercicis físics utilitzant el propi 
pes corporal.  Aquesta disciplina 
d’entrenaments ajuda a desenvo·
lupar la força i la musculatura.
 

Nou parc de  
calistènia al 
barri de Sant 
Ponç
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Referent en equipaments i serveis

L’Ajuntament de Sant Celoni organitza la primera 
edició de la Fira de l’Ocupació adreçada a joves i 
professorat de secundària, estudis post·obligatoris 
i orientadors. L’objectiu de la Fira és despertar 
vocacions professionals entre l’alumnat, donar 
a conèixer les tendències actuals del mercat de 
treball i aportar eines i recursos per millorar les 
seves competències i habilitats laborals. Divendres 
12 de març s’oferiran activitats diverses, webinaris 
amb professionals de diferents sectors, entrevistes 
d’orientació individual en línia, un concurs d’Ins·
tagram i d’altres recursos en línia. 

Passada la Fira, l’espai web seguirà obert durant 
un temps perquè l’alumnat i professorat pugui fer 
ús dels materials i recursos. 

La Fira de l’Ocupació va néixer el passat mes de 
març del 2020 però no es va poder dur a terme 
per la instauració de l’estat d’alarma per la  
pandèmia de la Covid·19.

A partir del mes març el Servei municipal 
d’Ocupació de Sant Celoni juntament amb  
L’oficina jove del Vallès Oriental ofereix servei  
de club de feina només pera  joves  els dimecres 
a la tarda de manera quinzenal al Sax Sala.

Cada vegada són més els joves que s’adrecen al 
Servei Municipal de Sant Celoni per demanar 
informació sobre diferents tràmits relacionats 
amb la recerca de feina: com millorar el cv,  
com accedir a ofertes adreçades als joves en  
el territori, estades a l’estranger…

Aquest nou servei vol respondre a aquestes  
demandes i als resultats d’una enquesta que  
es va fer arribar als joves.

Tots els joves que vulguin accedir al Servei 
només han de contactar amb el Servei Muni-
cipal d’Ocupació de Sant Celoni  per correu a 
l’adreça orientaciolaboral@santceloni.cat   
i/o trucar al 93 867 41 75

Fira de l’Ocupació per  
ajudar als joves a descobrir 
la vocació professional

Engega un Club de feina  
al Sax Sala exclusiu  
per a joves 

El Centre de Formació, Ocupació i Empresa 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. 

Manipulació d’aliments, Intel·ligència emocional, 
Nòmines i Seguretat social, Anàlisi i control de  
costos, Comerç electrònic i botiga virtual,  
Posicionament web...

Troba el teu curs al Sax Sala!

Ampliació del 
Servei a la 
Dona
El Servei a la Dona ofereix atenció social, 
psicològica i jurídica a dones que pa·
teixen qualsevol tipus de maltractament 
per raons de gènere  i/o altres situacions 
de risc social per a elles  i els seus fills i filles. 
Davant la situació de pandèmia que ha provocat 
l’agreujament de noves situacions de violència i as·
setjament s’ha ampliat el nombre d’hores d’acompa·
nyament i atenció a aquestes  
persones dotant d’un psicòleg més el servei  
d’atenció psicològica.

Per accedir-hi, cal sol·licitar entrevista  
o bé haver estat derivat per altres serveis  
(sanitaris, socials, etc).

Àmbit d’Afers socials 93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat

MÉS INFORMACIÓa:
Sax Sala
Centre de Formació, Ocupació i  
Empresa del Baix Montseny
c. Montserrat, 28
Tel. 93 867 41 75

Consulta l’oferta a santceloni.cat/formació i apunta-t’hi!

Consulteu recursos i materials 
de la Fira de l’Ocupació 2021 
www.santceloni.cat/firaocupacio



7

L’Institut Baix Montseny iniciarà el Batxillerat 
Artístic el proper curs. Aquesta nova oferta 

formativa dona resposta a una demanda 
històrica a la comarca natural del Baix 
Montseny.

La modalitat d’arts s’adreça a persones 
interessades en els fenòmens artístics, 

caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió 
i la creativitat, amb inquietuds a l’entorn del 

món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el 
patronatge, els mitjans de comunicació, la pu·
blicitat, les arts escèniques, la producció i gestió 
d’empreses del sector cultural o l’animació cultural 
i social.

Tot i la pandèmia, el 
projecte Montquímic 
continua a les aules, 
enguany dedicat 
a la química de la 
vida quotidiana. 300 
alumnes de primària i 
secundària de totes les escoles del municipi han fet 
experiments en els laboratoris de ciència dels seus 
centres durant la primera quinzena de febrer per 
entendre el funcionament de l’entorn més proper. 

Aquest any no es realitzarà la fira d’experiments 
però el mes d’abril es publicarà un video conjunt 
amb el recull tots els experiments de l’alumnat.

Montquímic és un projecte promogut per l’Ajunta·
ment de Sant Celoni conjuntament amb el Cen·
tre de Recursos Pedagògics CRP Vallès Oriental 
III·Sant Celoni. Compta amb la complicitat de les 
empreses químiques de la zona del Baix Montseny 
i la implicació dels docents dels centres educatius 
de Sant Celoni.

El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala torna a acollir els exàmens oficials 
d’anglès de la Universitat de Cambridge. La inscripció es realitza telemàticament a la pàgina:  
www.eliexams.com

L’Institut Baix  
Montseny estrena 
el Batxillerat  
Artístic

COM ACOMPANYAR 
LA SEXUALITAT 
DELS FILLS I FILLES 25

març

Dijous
Anna Salvia, 
Psicòloga en educació i 
salut sexual

 8
abril

Dijous

COM EVITEM 
L’ADDICCIÓ 
A LES PANTALLES22

abril

Dijous

CUIDAR L'ESPAI 
DE PARELLA QUAN 
ESDEVENIM FAMÍLIA29

abril

Dijous

+ INFO i inscripcions a: 
www.santceloni.cat/
formularis

Jordi Collet, 
sociòleg de l’Educació

Joan Carles Folia, 
assessor educatiu, empresarial, 
esportiu i creixement personal

Reyes Font Ballbé, 
terapeuta Gestalt i especialista 
en Pedagogia Sistèmica
Pilar Farràs Puigpinòs, 
especialista en Pedagogia 
Sistèmica i Educació Viva

En línia
Obertes a

tothom

@

COM EDUCAR 
ELS NOSTRES 
FILLS I FILLES 
PELS REPTES 
DEL FUTUR
ESCOLA / FAMÍLIA
/ POBLE 

20 h

19 h

19 h

19 h

Despertant  
vocacions  
científiques

1r cicle d’Educació Infantil 
Del 10 a 21 de maig

2n cicle d’Educació Infantil,  
Educació primària  
Del 15 al 24 de març

Educació Secundària 
Del 17 al 24 de març

Batxillerat i cicles formatius  
de grau mitjà 
De l’11 al 17 de maig

Cicles formatius de grau superior 
Del 25 al 31 de maig

Jornada  
de portes  
obertes
Dissabte  
24 d’abril  

 10 del matí

Preliminary  
English Test  

PET B1
First Certificate 

FCE B2

Certificate in
Advanced English

CAE C1
Període  

d’inscripció Fins el 6 de maig Fins el 6 de maig Fins el 6 de maig

Preu 102 € 193,50 € 207 €

Examen escrit Dissabte 19  
de juny

Dissabte 19  
de juny

Dissabte 19  
de juny

Examen oral Dissabte 19 
de juny

Dissabte 19  
de juny

Dissabte 19  
de juny

PER A MÉS INFORMACIÓ:

- https://preinscripcio.gencat.cat
- Centres educatius
- Oficina Municipal d’Escolarització  

telèfon 93 864 12 13  
educacio@santceloni.cat

- www.santceloni.cat/ 
publicacions

Calendari de  
preinscripció
Curs 2021 - 2022

Preinscripció  
telemàtica a  

preinscripcio. 
gencat.cat

NOVETAT!

27 i 28 d’abril

PORTES
OBERTES 
Grups reduïts
Cita prèvia

EBM EL BLAUET
Carrer Pere Ferrer, 15
Tel.: 93 867 38 87
www.santceloni.cat/elblauet

L’escola bressol 
El Blauet, 
un món per 
descobrir!

PREINSCRIPCIONS

maig
del 10 al  21

2021

Exàmens oficials d’Anglès de Cambridge  
University 2021 a Sax Sala
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Referent en equipaments i serveis

+ INFORMACIÓ 

i ENTRADES

www.santc
eloni.

cat/

teatre
atene

u

T E A T R E

TEATRE

Dissabte

19 h
15 maig

Els Brugarol
Ramon Madaula
Jaume Madaula
Júlia Truyol

Fuenteovejuna
Companyia 
Obskené

TEATRE GPS

Dissabte

19 h
29 maig

TEATRE MUSICAL

El temps que
no tindrem

Dissabte

19 h
13 març

Eloi Gómez    
Mariona Castillo
Odo Cabot

BUTACA

50%
JOVE

MÚSICA KM0

Orquestra 
Baix Montseny
+ Enrique Tellería

Dissabte

17 i 20 h8 maig

OBM Tango

Cultura segura!

MÀGIA

Diumenge

19 h
21 març

Cia Mag Edgard
Gaia

CIRC SALA

Dissabte

19 h
10 abril

Toca toc
Paki Paya
(pre-estrena)

MÀGIA

V Festival
Internacional
de Màgia
Cia. Mag Edgard

Diumenge

19 h
25 abril

TEATRE COMÈDIA

Ramon Pujol i
Albert Triola

Dissabte

19 h
17 abril

Smiley, després
de l’amor

BUTACA

50%
JOVE

BUTACA

50%
JOVE

2n Festival Dia
Internacional
del Flamenc
Escola i Companyia de
Dansa Núria Ventura

DANSA KM0

Dissabte

19 h
19 juny

La Unió Batllorienca reforça 
el servei de biblioteca

La Biblioteca 
l’Escorxador, 
un servei 
essencial 
La Biblioteca l’Escorxador 
és un servei essencial municipal 
amb un horari ampli d’obertura i 
de serveis a l’abast de tothom 
de manera lliure i gratuïta. 

Ofereix: 
Accés a la col·lecció i consulta a sala 
Préstec propi i interbibliotecari
Sala d’estudi
Accés a Internet i + i Wifi
Biblioteca Virtual 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/
préstec de llibres electrònics, audiollibres, 
accés a música i pel·lícules en línia...

Matins
dimarts, 
dimecres i 
dissabtes 
de 10 a 13.30 h 

Tardes
dilluns, dimarts, 
dijous i divendres
de 15 a 20 h, 
i dimecres 
de 15.30 a 20 h

Gratuït i expedició 
immediata

Només cal DNI, 
NIE o passaport

FES-TE EL CARNET!

Participa a les
activitats de 
la Biblioteca 
a les xarxes

Des del mes de febrer la biblioteca de la Batllòria ha 
ampliat els seus serveis i es disposa de servei de préstec 
interbibliotecari amb la Biblioteca l’Escorxador i la resta 
de biblioteques de la Xarxa de Biblioteques. A més, les 
persones usuàries es poden fer el carnet de Biblioteca 
en el mateix equipament.

Accedeix a activitats en línia com 
Hores del conte, Laboratoris de 
lectura, Clubs de lectura, Vídeo 
recomanacions de llibres espe-
cials, joc de preguntes sobre Sant 
Celoni, lèxic, cultura i curiositats, 
poemes fets a l’atzar... 

HORARI

Dimarts de 9 a 13.30 h i dijous de 9 a 12.30 h
De dilluns a divendres de 16 a 19.30 h

El Carnaval va tenir el Rei Carnestoltes comandant el poble i donant un mandat 
a tota la ciutadania per cada dia de la setmana.24 grups bombolla van partici·
par al Concurs de Disfresses i tots van aconseguir un premi: vals per gastar als 
establiments de restauració del municipi. La Gala de lliurament de premis es va 
emetre en directe per les xarxes municipals. 

La pandèmia també va obligar a suspendre la Filferrada i el Ball de Gitanes a la 
plaça. Però malgrat tot, per no perdre aquesta tradició tan arrelada al municipi 
es va organitzar un acte institucional i virtual que es va emetre en directe  
diumenge per les xarxes socials de l’Ajuntament i de la Colla de Gitanes.
Dimecres la Colla de Diables va organitzar un Enterrament de la Sardina 
virtual, que va posar punt final als actes de Carnaval i Gitanes 2021.

El programa de Carnaval i Gitanes 2021  
adaptat a un format virtual

Reviu el Carnaval i Gitanes al canal Youtube de l’Ajuntament
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Cal la implicació de tothom!

La recollida selectiva de residus al municipi ha passat del 35,7 % del 
2019 al 38,07 % el 2020, un increment del 2,34 %. Però tot i la millo·
ra dels resultats, ens queda molta feina a fer per aconseguir arribar 
al 50 % que es demana des d’Europa. Millorar el reciclatge és un 
pas indispensable per afrontar amb garantires el nou model de 
recollida d’escombraries porta a porta amb què està treballant 
l’Ajuntament.  

Aquests darrers anys s’ha fet un esforç per facilitar la gestió dels 
residus domèstics amb l’ampliació del nombre de minideixalleries 
de reciclatge de residus especials a tots els barris, la instal·lació de 
9 contenidors de reciclatge d’oli domèstic, la posada en marxa del 
servei gratuït de recollida concertada de voluminosos,  a més de di·
ferents accions de promoció a les escoles. 

Però ens cal fer un pas endavant en la conscienciació i implicació 
de tothom!

Residus 
produïts Resta Selectiva % Selectiva

2020 8.260,45 5.115,44 3.145,01 38,07%
2019 7.946,65 5.107,50 2.839,15 35,73%

2018 7.900,80 5.301,30 2.599,50 32,90%

2017 7.494,89 5.143,82 2.351,07 31,37%

2016 7.440,74 5.241,82 2.198,92 29,55%

Vidre

500

1.000

1.500

2.000

2016 2017 2018 2019 2020

Envasos Paper i cartró Orgànica

Variació de la recollida selectiva  
en contenidor de vorera (tn)

Redueix Reutilitza Recicla

Hem de reciclar més i millor

OLI VEGETAL
6,30 tones 49,62 tones 383,14 tones

ROBA VOLUMINOSOS

OLI VEGETAL
6,30 tones 49,62 tones 383,14 tones

ROBA VOLUMINOSOS

OLI VEGETAL
6,30 tones 49,62 tones 383,14 tones

ROBA VOLUMINOSOS

El 2020  
hem recollit  

a Sant Celoni  
i la Batllòria

· Incompliment del confinament durant l’estat d’alarma = 186 
· Incompliment de l’ús de la mascareta o ús inadequat = 44 
· Incompliment del confinament nocturn per toc de queda = 54 
· Incompliment del confinament perimetral municipal = 7
· Incompliment horaris establiments restauració = 6
· Desobediència als agents de l’autoritat = 13

Sancionats els autors de 24 abocaments  
incontrolats de residus
Durant els mesos de gener i febrer 
s’ha pogut identificar i sancionar 24 
persones responsables d’abocaments 
incontrolats de residus a Sant Celoni i 
la Batllòria a la via pública i en espais 
naturals. Les sancions aplicades oscil·
len entre 200 i 1.000 euros. Recordem 
que Sant Celoni disposa d’un servei 
gratuït de recollida concertada de 
voluminosos, només cal trucar al 
607 18 52 87. El primer dimarts de 
mes també es fa recollida al costat 
dels contenidors (cal deixar els vo·
luminosos dilluns abans de les 10 de 
la nit tenint present el toc de queda). 
També podeu portar·los a la Deixa-
lleria, un gest que permet aconseguir 
fins a un 20% de bonificació en la taxa 
d’escombraries.

Denúncies per incompliment  
de mesures COVID-19
Març - desembre 2020

Cal complir la
normativa general
de circulació com
la resta de vehicles

No agafis el mòbil
ni els auriculars

Està prohibit conduir
amb passatgers
i parlar per telèfon
o amb auriculars

Utilitza llums i
roba reflectant

A la nit o en 
situacions de 
visibilitat escassa,
s’han de portar 
llums i roba 
reflectant

Et mous en 
patinet elèctric?
VMP és un vehicle d’una o 
més rodes d’una única plaça 
propulsat exclusivament per 
motors elèctrics que poden 
proporcionar una velocitat 
d’entre 6 i 25 km/h

Respecta les normes
de seguretat vial

Normes per circular amb un vehicle
de mobilitat Personal (VPM)

L’incompliment 
de les normes pot 
comportar una sanció 
de fins a 100 €

Recorda:
Circula per calçades
i carrils bici

Està prohibit circular
per les voreres 
i zones de vianants

Reconnectem amb l’entorn
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Espai obert

Novament Sant Celoni tot i les dificultats ha demostrat que és un 
poble solidari, recaptant per La Marató de TV3 per La COVID-19 
la quantitat de 13.083,50 €

PATRIMONI CULTURA POUM
Embarcar-se en barca de canya
Un rampell  interessat a saber si el Museu de l’Hermitage ve o no ve  a Bar-
celona pot arribar a ser un tema de curiositat per a  un celoní, atès que a 
St.Petersburg hi tenim el celoní més universal, Bernat Martorell, amb l’obra 
“El martiri de St.Vicens Martir”.

En tractar-se, però, d’un equipament municipal de Barcelona i atesa la dila-
ció que ha pres el tema degut als entrellats d’àmbit cultural, econòmic, ur-
banístic i de mobilitat ,en definitiva d’àmbit polític, la curiositat perd força 
i és queda amb un “Ja s’ho faran”

En canvi,sí que com a celoní, la curiositat es transforma en interès en parlar 
del Museu del Bosc  que ens afecta en l’àmbit urbanístic i econòmic, oimés 
quan els canvis socials, econòmics i tecnològics que experimenta el conjunt 
de la societat afecten d’una manera molt significativa el món  dels museus 
transformant el seu paper en l’àmbit cultural i social.

Cronologia i dades a considerar:
En la primera dècada del 2000 es gestà la idea. El 2009 se signà el contracte 
amb la Fundació La Caixa per 36.379,32 €. El 2010 s’edità el Programa d’Ar-
quitectura del Museu del Bosc. El 2011 s’edità el Programa Museogràfic del 
Museu del Bosc i s’adjudicà com a guanyador del concurs que es va establir  
l’arquitecte Javier de las Heras. EL 2012 s’anul.là el contracte a l’arquitecte. 
El 2015 fou aprovat un nou  P-16 redactat per Ajuntament a fi  d’incloure el  
Museu. El 2017 s’edità “El Pla d’Organització i Pla Econòmic Financer”. 
El 2019 es decidí no fer el Museu.                                                                                                                                          

El que havia de ser el Guggenheim de Sant Celoni  vorejava els 13.000.000€ 
! Tenia el 91% dels 3025m2 d ‘edificació a un promig d’alçada de 4,27 mts de 
sostre! I la mobilitat era de més de 70.000 visitants anuals previstos! 

Aquest és el model de gestió de POUM PATRIMONI I CULTURA que volem 
els celonins?

Esteve Rodoreda     

RESUM 2020 Total
ASSOCIACIÓ VEÏNS PERTEGÀS 593,50 €
BIBLIOTECA - venda de llibres i pel·lícules 433,00 €
CAMINADA CONTRA LA COVID 1.695,00 €
DONATIUS MERCAT SETMANAL 2.066,76 €
DONATIUS DIVERSOS 7.121,24 €
LOTERIA 393,00 €
OMM_TRAINING 610,00 €
PACKS PER LA MARATÓ 36,00 €
PANERA 135,00 €
TOTAL 13.083,50 €

El col·lectiu “Els 08470” vol mostrar el seu 
agraïment a l’Ajuntament i a tot el poble 
de Sant Celoni per la seva col·laboració!

Moltes gràcies a tots/es i  
fins a la pròxima edició

Fes el teu donatiu: 

GUARDIOLA DIGITAL
BIZUM

627 690 781
Fes el teu donatiu: 

GUARDIOLA DIGITAL
BIZUM

627 690 781

Resultats de les eleccions 14F al  
Parlament de Catalunya al conjunt  
del municipi de Sant Celoni

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: NIXON
Sexe: Mascle
Edat: Adult 
Mida: Gran

Nom: GALA
Sexe: Femella
Edat: Adulta
Mida: Gran

Nom: ATARI
Sexe: Femella
Edat: Jove
Mida: Gran

Nom: GOUDA
Sexe: Femella
Edat: Adulta
Mida: Mitjana

JU
NTS

ERC

30
,45

 %

23
,18

 %

18
,47

 %

8,7
8 %

5,2
9 %

4,5
9 %

2,8
3 %

2,2
8 %

1,9
1 %

PSC
CUP-G

COMÚ PODEM
VOX Cs

PDeC
AT

PP

21
09

16
05

12
79

60
8

36
6

31
8

19
6

15
8

13
2

Avís Cementiri Municipal  
de Sant Celoni
L’Ajuntament de Sant Celoni està regularitzant les concessions 
dels nínxols, concretament la correcta titularitat i la vigència de 
la concessió. En cas d’haver de regularitzar algun d’aquests 
termes, cal que contacteu amb l’Ajuntament als telèfons:  
93 864 12 11 i 667 99 66 74
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Grups municipals

Un govern sense 
voluntat d’acord

 
Benvolguts celonins i celonines,  
batlloriencs i batllorienques,

 
La setmana passada encaràvem a Sant Celoni la recta 
final per a la negociació del pressupost municipal per 
aquest any. Des del PSC vam optar per condicionar el 
nostre vot favorable als comptes a l’adopció del compro-
mís per part del Govern Municipal de tirar endavant vuit 
acords que els vam presentar, essent els dos següents 
els més destacats: 

1. Crear una sèrie de partides pressupostàries per a exe-
cutar les mesures de lluita contra els efectes socioeconò-
mics de la pandèmia, que els grups vam plasmar en un 
document d’acord. La resposta del Govern fou que no 
era possible crear aquestes partides perquè encara no 
es tenia clar quines eren les accions prioritàries ni com 
s’executarien. D’aquesta manera, JXCAT i ERC pretenen 
anar fent modificacions del pressupost a mesura que es 
decideixi tirar endavant alguna de les iniciatives de re-

construcció, si se n’acaba executant alguna, reconeixent 
per tant que hi ha partides que han pressupostat que no 
són prioritàries i que no s’executaran. 

2. Destinar una partida pressupostària a la construcció 
del nou CAP a les Illes Belles. La construcció d’aquest 
equipament correspon a la Generalitat, però la paràlisi 
que desgoverna l’ens autonòmic porta de forma inevi-
table a la paràlisi d’aquest projecte tan beneficiós per al 
municipi. Durant el darrer govern socialista a Sant Celoni 
ja es va emprar aquesta fórmula com a eina de pressió 
a la Generalitat per a la construcció de l’escola Soler de 
Vilardell. L’equip de Govern es nega a crear aquesta par-
tida afirmant que més aviat que tard la Generalitat iniciarà 
els treballs de construcció. Aquesta resposta recorda a 
la donada per l’equip de Govern a la moció presenta-
da pel PSC en la qual es demanava a l’Ajuntament que 
exigís a la Generalitat el retorn dels prop de 700.000€ 
que l’Ajuntament destinà a la construcció de l’estació de 
bombament d’aigües residuals de la Batllòria: cinc anys 
portem esperant.
 
Des del PSC hem constatat en la negociació del pres-
supost d’enguany una manca de voluntat d’acord, de 

negociació i de buscar consensos per part de l’equip de 
Govern. No només per aquest motiu sinó també perquè 
JXCAT i ERC han presentat uns comptes retallats en ma-
tèria de Promoció Econòmica i Afers Socials, dos àmbits 
que seran clau per a assolir la recuperació social i eco-
nòmica, hem decidit votar abstenció als pressupostos. 
Una abstenció que, per altra banda, indica que seguirem 
fent una oposició responsable, que seguirem proposant 
iniciatives i que seguirem treballant juntament amb els al-
tres grups per als ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni 
i la Batllòria.
 
D’altra banda, el passat 14 de febrer, el PSC vam gua-
nyar les eleccions a Catalunya. I, respecte el 2017, hem 
estat l’únic partit que hem crescut en vots. També a Sant 
Celoni i la Batllòria vam obtenir uns resultats notables, 
passant de l’11 al 18,5%. Els resultats mostren com es 
consolida a Catalunya la via del diàleg i del rebuig a l’odi 
i la confrontació.

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

El passat 14 de febrer les 
catalanes i els catalans vam 
demostrar una vegada més 
que, tot i les circumstàncies 
adverses provocades per la 
pandèmia que estem vivint, 
tenim clars els nostres deu-
res i les nostres responsabili-

tats i vam tornar a omplir les urnes de compromís, 
solidaritat i dignitat. Els resultats a les urnes són 
inapel·lables i han tornat a deixar clar que a Catalu-
nya hi ha una majoria independentista que creu que 
la llibertat del nostre poble és un tema inajornable i 
no té aturador. Aquesta vegada per primer cop més 
del 50% del vots vam optar per opcions polítiques 
independentistes i encara és més gran el percen-
tatge de les forces polítiques que defensem el dret 
d’autodeterminació i l’amnistia per les nostres pre-
ses, exiliades i represaliades.

Una vegada més les urnes han parlat i han deixat 
clar que no es pot passar pàgina i que no podem ni 
volem oblidar els fets ocorreguts els últims anys en 
el camí cap a la construcció de la República Cata-
lana i que aquesta és una prioritat per a la majoria 
de les catalanes i catalans. 

Els resultats fan palès que cal que entre tots els 
partits que tenim el mateix objectiu formem grans 
consensos per assolir la llibertat del nostre poble 
però també per gestionar aquesta crisi sanitària, 
social i econòmica que estem vivint. Perquè TOTS 
aquests són els problemes que ens preocupen: la 
salut, el treball, l’educació, el medi ambient, però 
també i no gens menys la defensa de les nostres 
llibertats individuals i col·lectives. 

I aquest mateix consens que demanem als polítics 
que ens representaran al parlament de Catalunya 

és el que cal que traslladem al nostre municipi; per 
això hem de reflectir el gairebé 65% de vot inde-
pendentista aconseguit a la nostra vil·la en grans 
acords per encarar aquesta crisi que estem vivint. 
Un dels grans acords que hem assolit, i ja s’ha re-
flectit en l´últim ple municipal, és la votació favorable 
per part de tots els grups municipals independen-
tistes als pressupostos locals per a l’exercici 2021. 
Uns pressupostos realistes i responsables que pri-
oritzen els diferents sectors afectats per la pandè-
mia, uns pressupostos compromesos socialment 
per no deixar ningú enrere i uns pressupostos am-
biciosos que permetran continuar amb les inversi-
ons i els projectes que el nostre municipi necessita. 

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

Els serveis  
públics, més  
necessaris  
que mai

Apostem per una gestió directa  
dels serveis públics 

Les mesures per a la contenció de la pandèmia 
estan abocant molts serveis públics, actualment 
gestionats per empreses privades, a una situació 
de risc. Què succeirà si, per exemple, l’empresa 
que gestiona el gimnàs Sot de les granotes no pot 
sostenir la davallada del nombre d’usuaris? Tanca-
rem el poliesportiu? L’Ajuntament haurà de rescatar 
l’empresa? I si un servei tan essencial com el SAD 
torna a fer fallida degut a la crisi?

Les virtuts d’un model de gestió directa (en contra-
posició al model imperant actualment de subcon-
tractació a una empresa privada) tenen implicaci-
ons tant polítiques (millor garantia dels drets dels 
treballadors, possibilitat d’implementar projectes 
de poble en aquell servei o facilitat d’adaptar les 
tarifes al nivell de renda dels ciutadans) com d’efi-
ciència (eliminació del marge de benefici de l’em-
presa privada que gestiona el servei, més facilitat 
en l’ajust de l’oferta de serveis).
 
Des de la CUP hem defensat sempre un model de 
gestió directa dels serveis públics, però l’actual cri-
si ho fan més necessari que mai. Estem en un mo-
ment en que es podria donar l’absurd d’haver de 
rescatar amb els impostos de la ciutadania empre-
ses privades que han estat obtenint un benefici per 
la gestió d’un servei públic. Un risc que s’afegeix a 

la lògica de negoci d’aquest model de gestió priva-
da, que ha promogut condicions laborals precàries 
o l’entrada d’empreses low cost, gestionades des 
de centenars de quilòmetres de casa nostra i amb 
una implicació nul·la en el territori.
 
Ha arribat l’hora de canviar de model, ja sigui mit-
jançant la municipalització o creant una empresa 
mercantil municipal a aquests efectes. No podem 
continuar ancorats a la falsa idea de que els ser-
veis públics són sempre deficitaris fins que ―oh, 
sorpresa!― una empresa privada en treu benefici. 
Els serveis públics, cal gestionar-los públicament.

CUP Sant Celoni i La Batllòria
@cupsantceloni

Junts per Fer. 
Junts per Ser. 

Volem aprofitar aquestes  
línies per agrair-vos el su-
port rebut a les passades 
eleccions al Parlament de  

Catalunya, convertint-nos en el grup més votat a 
Sant Celoni i la Batllòria. Com no pot ser d’altra 
manera posem tot l’equip humà de Junts de les 
diverses institucions on ens trobem representats al 
vostre servei. 

Assumim el nostre eslògan de campanya com el 
compromís que tenim amb tots vosaltres. En pri-
mer lloc Junts, entenen que els projectes han de 
ser el màxim d’inclusius possibles, oberts a tothom, 
i col·laborant amb tots els agents per la millora de 

la nostra societat. Comptem amb tots vosaltres!

Junts per Fer. Les situacions generades per la pan-
dèmia ens posen al davant el gran repte de la sor-
tida de la crisi sanitària i la reactivació econòmica 
i social. I cal fer-ho comptant amb tothom, sense 
falsos protagonismes polítics, cercant l’acció i no el 
titular. Per això seguirem impulsant accions des de 
la Taula Covid i desplegant els projectes que el nou 
pressupost faran possible. Tot això tirant endavant 
un ambiciós pla de mandat que vol renovar i posar 
les bases de futur de Sant Celoni i la Batllòria, re-
connectant amb l’entorn, com ja ens heu sentit dir, i 
desplegant aquells nous equipaments i serveis que 
ens fan referents al territori.

Junts per Ser. Amb un Sant Celoni referent al Baix 
Montseny, que es reconeix en l’entorn on es troba 
i ofereix oportunitats i benestar als seus habitants. 

Amb una Batllòria amb orgull de poble i reconeguda 
com a tal. Amb una Catalunya Lliure, pròspera, més 
justa, més sostenible i plenament democràtica.

Continuem treballant des d’aquest compromís. 
I això també ens porta a denunciar de nou situa-
cions incomprensibles en una societat moderna i 
democràtica, amb flagrants atacs a la llibertat d’ex-
pressió, on surten impunes les expressions feixistes 
però es persegueix la dissidència política. I per això 
de nou tot el suport a tots els represaliats, especi-
alment en aquest moment al celoní Josep Pagès, 
que ha viscut aquests dies el judici per formar part 
de la sindicatura electoral de l’1 d’Octubre. Estem 
amb tots vosaltres!

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

RECTORIA VELLA
Fins al 5 d’abril

Flors del Montseny
Fotografies de Joaquim Reberté i  
textos de Pere Barnola

L’Entrevista
Teresa Nualart

Teresa Nualart és 
 infermera jubilada 
però ha viscut de 
primera mà la primera 
onada de Covid-19 
a l’Hospital de Sant 

Celoni. Durant més  de 40 anys 
de professió ha viscut tot tipus  
d’experiències. 
 
Com ho portes el tema de la 
jubilació?
Ho porto molt bé perquè tinc molt 
temps per fer altres coses que fins ara 
no havia pogut fer, i bé molt bé..

Quants anys has dedicat  
a la professió?
Des del 79 fins ara, fins al 2020, i 
abans ja havia estat lligada a la Creu 
Roja. Jo des de petita ja volia ser 
infermera.

Per on t’has mogut a nivell  
d’especialitat dins del món  
de l’infermeria?
Realment he fet de tot: a urgències, 
també vaig estar a llarga estada que 
és convalescència d’avis i a quiròfan. 
On més he estat és a quiròfan. L’ any 
91 quan van inaugurar els quirò·
fans em van proposar d’anar·hi, i 
molt bé. Vaig passar de treballar de 
dilluns a diumenge, i per tant, de 
fer caps de setmana, a només fer 
de dilluns a divendres. Això em va 
suposar poder estar per les meves 
filles. Quan vaig pujar a quiròfan la 
meva filla tenia mesos. Ella va néixer 
al novembre, i  al quiròfan vaig co·
mençar a per Setmana Santa. Tenia 
mig anyet!  Mira, em va anar molt 
bé aquest canvi i poder estar els caps 
de setmana per elles.

Oi que va ser la primera  
infermera contractada  
a Sant Celoni? 
Sí, sí! Mira, abans hi havia les mon·
ges, “Las Hermanas” que els hi deien. 
Elles s’ho feien: ja hi havia l’infer·
mera i les auxiliars que eren totes 
“hermanas”. Llavors  van veure que 
faltava una infermera i suposo que al 
convent ja no hi havia més monges i 
ja van contractar a externes. Un dia 
hi vaig anar per casualitat. Jo tenia 
un gos que va mossegar a un senyor, i 
vaig anar a portar·lo a urgències. Una 
noia que estava treballant a l’hospital 
em va dir “Oi que ets infermera? Em 
sembla que el director metge busca 
gent”. I li vaig dir que em truqués. 
Llavors el doctor Laporta, el cirurgià 
de l’hospital, em va trucar i em va 
preguntar què havia fet. Aleshores 
jo havia estat més que res a quiròfan 
a l’Hospital Clínic. Em va proposar 
anar·hi algun dia per coneixe’ns i 
participar en alguna intervenció. 
Primer vaig començar a venir dies 
així de tant en tant,  i de mica en 
mica vaig anar ampliant. Vaig fer 
d’infermera per anar a les consultes, 
ara dos dies més a urgències.. i vaig 
anar deixant la feina de Barcelona per 
venir cap aquí.

 Segur que deus haver viscut 
vivències divertides en tots 
aquests anys. En recordes 
alguna en concret?
Moltes! Abans a Urgències sempre 
era un caos. No teníem ni seguretat, 
ni res! Les infermeres sempre està·
vem soles perquè el metge abans ana·
va a sopar a Cal Corbaire, i  nosaltres 
què havíem de fer? Arribava un ma·
lalt, ves corrent a trucar al metge que 
estava sopant que pugés i mentrestant 
feies el que podies! O un malalt amb 
un atac d’histèria i com que no hi 
havia guàrdia, l’havíem de lligar a la 
camilla amb venes. Ara quan hi ha un 
accident, ve un helicòpter a buscar els 
accidentats, però abans te’ls portaven 
a Sant Celoni i clar a vegades s’omplia 
urgències amb cinc politraumatitzats. 
Jo encara no sé 
com ens ho fèiem! 
Ens n’anàvem 
sortint.  No hi 
havia el SEM. Els 
malalts els traslla·
dàvem nosaltres: 
demanaven una 
infermera per 
acompanyar·los 
fins a la Vall d’He·
bron... i pujaves a 
l’ambulància i el 
traslladaves. De 
desgràcies grosses també...veure un 
policia que se li mor un fill d’acci·
dent, ell sent policia...El més fort 
que jo he viscut és haver d’avisar 
una família que el seu fill ha tingut 
un accident i per desgràcia ha mort. 
Això m’impactava molt. Ho portava 
molt malament. Aquest va ser un 
dels motius que em va fer pensar 
deixar les urgències. En general però, 
m’agradava molt la feina. M’agradava 
córrer, solucionar problemes... 

Alguna anècdota divertida... 
D’anècdotes divertides, moltes! Des 
de bromes a urgències, de disfres·
sar·te o a clavar un injectable a un 
company sense adonar·te’n. També 
recordo un dia que va entrar un 
dragó a urgències i el vam haver 
de matar nosaltres. També ens 
havia entrat un gat, que va saltar a 
sobre d’un malalt i el va esgarrapar. 
L’home va venir per unes angines 
i li vam haver de posar la vacuna 
antitetànica!

Ser infermera ha de ser  
vocacional, oi? 
I tant i tant! Sinó no ho aguantes. 
Pots treballar de cara al públic, 
amb gent que ve a comprar, però és 
que allà hi ha gent que no vol estar 
allà perquè està malalt, està de mal 
humor i tu has d’estar a l’alçada de 
poder·los ajudar i si no tens vocació 
no podries estar per ells.
 
Ens has dit que tu sabies de 
sempre que volies ser infermera
Sí! I això que el meu pare em deia 
que una infermera era la secretària 
d’un metge. Conceptes d’abans, dels 
pares, del masclisme... Jo li deia 

que no, que una infermera és una 
infermera. Em deia “Per fer això, més 
val que et quedis a casa a treballar 
de secretaria”. Jo ja li repetia que no 
tenia res a veure però el meu pare no 
ho entenia. En canvi,  la meva mare 
sí. Ella em va donar suport sempre. I 
res, que vaig entrar a infermeria. Ara, 
el meu pare ja de grandet, pobret, 
em deia “Veus que bé tenir una filla 
infermera!” hahaha

Des de fa un any el personal 
sanitari esteu ben bé en el 
punt de mira, la covid19 ens ha 
sacsejat a tots però en especial 
a vosaltres. Tu ho has viscut de 
primera mà. Com ha estat la 
teva experiència amb la Covid?
Mai m’ hagués imaginat que ens po·
dia passar una cosa així.  Crec que he 

respost com calia.  
Estic orgullosa del 
que vaig fer, això 
que ja tenia una 
edat i que era per·
sonal de risc, però 
ens va unir les 
infermeres molt. A 
les de quiròfan ens 
van fer passar com 
a “intensivistes”. A 
Sant Celoni no hi 
ha “Intensius” però 

fèiem com de pont dels malalts que 
es posaven greus i els havíem d’intu·
bar per esperar un trasllat a una UCI. 
Crec que ho vam muntat molt bé 
perquè vam fer dos boxs amb respi·
radors i els malats greus els cuidàvem 
les infermeres de quiròfan.

Com ho vas viure? El que 
sentíem i sentim en els mitjans 
generalistes respon a la realitat 
dins dels hospitals i els CAPS? 
Teníeu pors? 
Molta por! Molta por de portar·ho 
a casa, evidentment, perquè un 
malalt d’aquests tan complicats que 
et pugen a dalt que casi ja està... l’has 
d’intubar quan està inconscient i has 
de córrer, has de fer coses que no 
controles del tot. En aquell moment 
has d’anar a totes i al principi de la 
pandèmia no estàvem acostumades a 
portar aquella vestimenta. Dubtaves 
si ho havies fet bé, si ho havies fet 
malament, si t’havies posat els guants 
abans de posar·te les ulleres... Tot 
això necessita una formació que no 
vam tenir. Nosaltres, les infermeres 
de quiròfan, encara teníem aquesta 
cultura de quiròfan perquè nosaltres 
allà tot ho tenim estèril però el perso·
nal de planta es van haver de formar 
d’un dia per l’altre i sense mitjans. 
Per això es va contagiar molta gent. 
Molt personal d’infermeria i metges 
es van contagiar perquè no teníem 
la formació i ens va venir com una 
onada i dius què faig? I no podíem 
controlar·ho tot. Va ser molt dur. 
I quan arribaves a casa la por de 
contagiar als de casa. A casa meva em 
deien “No ens morirem de la Covid, 
ens morirem del lleixiu que arribes 
a tirar, mama”. Quan arribava a casa, 

estava tot el dia netejant, la roba 
directe a la rentadora. Tots fèiem el 
mateix. Anàvem a treballar amb una 
bossa de plàstic, sense res de joies ni 
res personal. Portàvem el mínim! Els 
vestuaris estaven tots buits, només la 
taquilla amb el teu xandall i ben tan·
cadet per no tocar res. I no t’explico 
quan et posaves al llit! Començaves a 
pensar..malsons i així ha estat molta 
gent.

La pandèmia ha obligat a  
eprogramar moltes visites.  
Com ha respost la gent? 
Penso que la gent han tingut tanta 
por de tornar a l’hospital per cites 
que tenien, que quan es van tornar 
a reprogramar, molta gent no volien 
venir i els havies de convèncer que 
havien de venir perquè s’havien 
de fer una determinada prova. Va 
anar bé per veure qui realment calia 
atendre. Però vaig ser·hi poc temps 
després perquè al juliol ja em vaig 
jubilar. Però en general, la gent ho 
respectava bastant.

Quin consell donaries a  
la ciutadania per poder  
ensortir-nos-en, d’aquesta 
pandèmia?
No abaixar la guàrdia és bàsic. Quan 
ens relaxem, com va passar per 
Nadal, ja hi vam tornar a ser. És molt 
trist estar sol a casa però ens hi hem 
d’acostumar perquè sinó no ens en 
sortirem fins que estiguem vacunats. 
Veig el jovent que no se n’adonen 
gaire i es relaxen. Llavors hi ha un 
familiar que es contagia... penso 
que a l’hospital és el lloc més segur  
perquè es prenen mesures. Estàs més 
segur a l’hospital que al supermercat 
perquè no saps qui ha tocat el carro. 
Però no podem abaixar la guàrdia! 
Hem d’anar amb la mascareta, rentat 
de mans i estar·nos a casa el màxim 
possible, no voltar.

Davant la possibilitat de  
vacunar-nos què li diries a  
les persones que no saben si  
vacunar-se o no vacunar-se?
Per favor que se la posin! A mi ja me 
l’han posada. Els avis si no, pobres, 
què han de fer? Morir·se de pena?

Infermera

“Quan ens relaxem, com 
va passar per Nadal, ja hi 
vam tornar a ser. És molt 
trist estar sol a casa però 
ens hi hem d’acostumar 
perquè sinó no ens en 
sortirem fins que esti·
guem vacunats.”

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

Quin és el millor racó de  
sant Celoni per perdre’s? 
Per la Rectoria Vella

On portaries algú de fora? 
Cap a la carretera de Campins i 
aniria cap el camí de Mosquero-
les que és molt maco. Hi ha oli-
veres, es pot caminar molt bé...

Si fossis alcaldessa  
del poble que faries?  
Ui! El primer que faria seria un 
Hospital nou, això segur. 

Com t’imagines Sant Celoni  
al 2030? 
D’aquí deu anys? Doncs que 
creixi una miqueta perquè hi hagi 
més habitatge per als joves. Ara 
no hi ha llocs de lloguer. Per tant, 
podria créixer una miqueta cap 
a la carretera de Campins. Seria 
molt maco allà que urbanitzessin 
tot allò. 

Un desig per Sant Celoni 
Que sigui un poble ben alegre i 
que puguem anar a teatre i que 
puguem fer més coses tot el 
poble que ara no podem. Això 
m’agradaria.

El millor record que tens  
lligat amb el municipi   
Quan era joveneta i sortíem. 
Era més poble i podies anar al 
Celler... i anàvem amb bicicleta 
per la carretera de Campins que 
no passaven cotxes. Això és 
un record molt maco del poble. 
Jo, com que havia estat interna 
a col·legi, quan venia al poble 
era... només tenia ganes de 
sortir i voltar pel poble. 

 Miguel Palacio 629 87 80 70
 Joaquim Codina  617 55 42 66
 José Muñozo  659 49 44 11
 Raimundo Álvarez  629 69 48 67
 Joan Carles Rossà  649 44 77 52
 Gustau Álvarez 670 27 90 90
 Ferran García 608 13 09 12

+ INFORMACIÓ 
i CALENDARI DE GUÀRDIES

www.santceloni.cat/taxis
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