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Encarem unes setmanes de flexibilització de les restriccions, amb l’esperança posada en veure 
el final d’aquest malson, mentre veiem avançar la campanya de vacunació de la Covid-19. Cer-
tament, en el moment d’escriure aquesta editorial, els paràmetres epidemiològics són fran-
cament millors que els últims mesos, malgrat que malauradament el virus encara és present 
i tenim persones que pateixen la malaltia. De nou, tot el suport a malalts i familiars, i tornar 
a demanar que, malgrat tot, tinguem actituds prudents i responsables per evitar fer passes 
enrere. Moltes gràcies per l’esforç que estem fent entre tots!

Per això continuem desenvolupant línies de treball per atendre la situació socio-econòmica 
generada per la pandèmia. Tenim preparades unes noves bases d’ajuts als sector empresarial 
que es podran convocar les properes setmanes. També una convocatòria de llocs de treball 
temporal per joves que busquen una primera experiència laboral. Hem reforçat els serveis de 
suport a l’empresa i la dotació per ajuts socials. I tornem a plantejar un “estiu actiu”, amb acti-
vitats culturals i esportives als barris adreçades a tothom, tot encarant de nou una Festa Major 
que, encara amb restriccions, apostarà per la cultura i sobretot el talent local.

En aquest número de l’Informatiu us presentem una novetat en els serveis municipals: l’edifici 
Puigdollers és la nova seu d’Afers Socials i Habitatge. El que històricament hem conegut al 
municipi com a Puigdollers va ser el lloc on es va implantar l’ensenyament públic a la vila l’any 
1923. L’antiga escola per on hi va passar el recordat mestre Josep Pallerola. I recentment la 
seu provisional de l’Escola Soler de Vilardell fins que ha tingut el seu propi centre. Actualment 
hem recuperat aquest espai municipal per poder atendre millor a la ciutadania en un local 
de propietat de l’Ajuntament. Això també ens permetrà traslladar temporalment la seu de la 
policia local al local de la plaça Josep Maria Alfaras per poder fer obres estructurals i de millora 
a l’edifici del carrer Santa Fe.

Seguim treballant en la millora de l’espai públic i de diversos equipaments. En aquest informa-
tiu us expliquem les millores en el cementiri municipal, les pistes de barri, les pistes d’atletisme 
i l’arranjament de camins, entre d’altres. I tenim cura del nostre entorn, millorant hàbitats dels 
nostres rius, restaurant l’observatori de les Llobateres i organitzant activitats i propostes en el 
marc de la Setmana de la Natura. Vull agrair especialment la tasca de grups de 6è de Primària 
i d’ESO del municipi en embellir, amb la tutorització d’artistes locals, diversos passos soterrats 
amb motius ambientals i valors. Un bon exemple com entre tots fem poble, i on aprenem que 
necessitem la implicació de tothom per millorar com a societat. Moltes gràcies!

    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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Referent en equipaments i serveis

Millorem el servei a les persones 
amb la nova seu d’Afers socials i 
Habitatge a l’edifici Puigdollers
Des de principis de juny, els àmbits d’Afers socials i Habitatge s’han traslladat 
a l’Edi�ci Puigdollers. Aquest canvi de dependències municipals suposa una 
millora en l’atenció a la ciutadania amb espais adequats i ha permès donar 
cabuda a serveis de recent implementació com és la mediació ciutadana.

Quins serveis et podem oferir?
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Referent en equipaments i serveis

HABITATGE
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 Aquest fet obligarà a 

reubicar de forma 
temporal aquests serveis.
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Trasllat provisional de la seu de 
l’Àrea de Seguretat Ciutadana

Tardor 2021

Trasllat 
provisional
del Jutjat 
de Pau
Tardor 2021

Trasllat 
de la seu
d’Afers Socials
i Habitatge
Maig 2021
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Quins serveis et podem oferir?
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Reactivació econòmica i social

L’Ajuntament ofereix  
9 contractes de treball  
d’estiu per a joves de 
16 a 20 anys 
L’Ajuntament posa en marxa el projecte Briga-
da Jove per facilitar que els joves del municipi 
aconsegueixin la seva primera feina i puguin 
millorar les seves habilitats laborals i l’adqui-
sició de competències professionals.  Els joves 
podran accedir a diferents ofertes de feina 
durant l’estiu on podran treballar fent suport 
a  diferents serveis i professionals municipals: 
reforç administratiu a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, a l’Oficina d’Habitatge, a Serveis 
socials, manteniment de l’espai públic...  Entre 
els requisits hi ha haver acabat l’ESO i no ha-
ver estat contractat fins el moment. La selecció 
es farà per sorteig.

Nova convocatòria d’ajuts per a  
les empreses i persones autònomes

Assessorament empresarial
Estratègia organitzativa, digitalització,  
sostenibilitat, localització i aterratge  
empresarial, assessorament comercial i turístic.

Formació e- Business
Programació continuada de cursos i  
sessions formatives especialitzades amb  
matrícula oberta tot l’any: consulteu l’oferta  
a www.santceloni.cat/formacio

Creació i consolidació d’empreses
Viabilitat empresarial, anàlisi econòmic i  
financer, capitalització de l’atur, informació 
d’ajuts i productes financers, etc.

Gestió del talent
Borses de treball, suport en la contractació i 
en la generació de talent, assessorament en 
polítiques de RH

Tràmits de la Cambra de Comerç  
de Barcelona i Internacionalització 
Obertura de nous mercats, estratègia  
d’exportació i tràmits (certificats digitals,  
certificats d’origen, quaderns ATA, legalitzacions 
consulars, Oficina de Gestió Empresarial de la 
Generalitat de Catalunya, etc.)

Localització i instal·lació 
Suport en la recerca d’espais en la instal·lació  
o l’expansió empresarials

Programes per a la competitivitat 
Reempresa, FP Dual, Indústria 4.0, digitalitza-
ció, innovació, Erasmus Plus, vocacions STEM, 
col·laboració públic- privada, etc. 

Lloguer d’espais municipals

93 867 41 75 
saxsala@santceloni.cat

ESPAI EMPRESA
SAX SALA
Serveis i recursos a disposició de 
les persones autònomes, comerços, 
empreses de Sant Celoni

Línia 1
• Persones autònomes i empreses de fins a 

10 treballadors que hagin estat afectats pels 
tancaments totals o parcials. 

• Es subvencionaran despeses de lloguer de 
local, subministraments, assegurances...  
fins a un màxim de 1.000 €

Línia 2
• Persones autònomes i microempreses de 

fins a 5 treballadors per a contribuir a la 
seva supervivència durant els tres primers 
anys d’activitat que hagin vist reduïts els 
seus ingressos almenys un 25% durant l’úl-
tim trimestre de 2020 en relació al mateix 
període de l’exercici anterior.

• Es subvencionaran les despeses de  
seguretat social fins a un màxim de 1.000 €

Tota la informació i terminis de presentació de sol·licituds la trobareu a 
www.santceloni.cat/brigadajove

Quan es podran sol·licitar?
Juliol de 2021 
Consulteu documentació a 
www.santceloni.cat/ajutscovid

L’Ajuntament de Sant Celoni obre dues noves línies d’ajudes econòmiques per a 
empreses i persones autònomes del municipi. Aquests ajuts tenen com a finalitat 
donar suport a l’activitat econòmica amb mesures de liquiditat i flexibilitat dirigides a 
alleujar els costos per a les empreses. 

Més informació i suport en la tramitació 
Espai Empresa. Sax Sala 
93 867 41 75

Contacta amb  
nosaltres

Vine a descobrir 60 obres d’art 
d’artistes del Baix Montseny
als aparadors dels comerços 
de Sant Celoni
+ info: www.santceloni.cat

del 18
al 30

de juny

Comerc
Sant Celoni

���������

ART
���

1a edició Art i Comerç
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Teatre Ateneu i  
la Biblioteca formen 
part del Cens  
d’Espais de Cultura 
responsable

L’Ajuntament de Sant Celoni organitza un altre any el 
programa “Activem l’Estiu!” per donar suport a les entitats 
culturals i esportives, les associacions de veïns, els artistes 
locals i el món de la cultura en general i oferir un programa 
amb propostes pensades i adaptades a públics diferents.

Els mesos de juliol i agost, seguint el calendari de les festes 
majors dels barris, trobarem activitats culturals, esportives i 
lúdiques per a tots els gustos.

Més de 140 inscrits  
al Cens d’artistes

Sant Celoni es prepara per una Festa Major segura 
amb propostes noves i nous formats que garanteixin 
les mesures sanitàries però que al mateix temps ens 
permetin gaudir de la Festa. Us avancem algunes 
informacions:
- La major part dels actes es repartiran entre aquests 

espais: les Pistes d’Atletisme, els jardins de la Rectoria 
Vella i les pistes de barri

- Algun dels grups convidats: La Tribut, Diversiones,  
The Sey Sisters, En Peyu, The Tyets, Xiula...

La Festa Major de  
setembre, en marxa!

Obert el termini per participar  
al XXXI Concurs de cartells 

El Cens d’Artistes pro-
mogut per l’Ajuntament 
de Sant Celoni ja compta 
amb més de 140 persones 
inscrites.  El Cens és una 
eina adreçada als artistes i creadors locals 
per tal de promoure la contractació qui-
lòmetre 0 i establir canals de comunicació 
eficaços i directes entre l’administració 
i el món de la cultura (comunicació de 
concursos,  subvencions...). 

Enguany s’ha incorporat la variable edat 
per tal de poder fer un seguiment especial 
dels artistes joves, amb programacions 
i informacions especialment dirigides 
a aquest col·lectiu de cara a donar-los 
suport ja des dels inicis.

T’encorargem a formar-ne part:  
www.santceloni.cat/censartistes

Activem l’estiu  
a Sant Celoni  
i la Batllòria

Reactivació econòmica i social

Teniu temps fins al dilluns 28 de juny per presentar les vostres propostes al Concurs 
de cartells de la Festa Major.. El tema és lliure però cal tenir present que la festa encara 
estarà marcada per diferents mesures de prevenció de la Covid-19. El procediment i 
les tècniques són lliures. Com a novetat, enguany els participants poden presentar  
els seus treballs presencialment o de forma telemàtica. 
Consulteu les Bases a www.santceloni.cat

JULIOL
AGOST

Consulteu tots els actes a l’agenda del web www.santceloni.cat/agenda  
i reserveu les vostres entrades gratuïtes! 

El Teatre Ateneu i la Biblioteca l’Escorxador han 
obtingut el distintiu acreditatiu “Espai de cultura 
responsable” que concedeix el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
distintiu acredita els espais i equipaments cultu-
rals que adopten protocols sanitaris per preve-
nir la Covid-19 i que a més es comprometen a 
adoptar programes d’inclusió social. 

Per ser “Espai de cultura responsable” els espais 
han d’haver aprovat un protocol sanitari propi 
i complir totes les condicions que les autoritats 
competents els exigeixin en el marc del Pla 
d’actuació del PROCICAT. A més, els espais cul-
turals es fan corresponsables de minimitzar els 
efectes nocius que pot provocar l’aïllament social 
i es comprometen a treballar per la inclusió 
social des de l’àmbit cultural.

Espai de Cultura 
Responsable

Segell 
identificador

cultura.gencat.cat/espais-responsables

La inscripció al Cens d'espais de 
cultura responsables s'identifica amb 
un distintiu gràfic.

El distintiu és d'ús exclusiu per als 
equipaments inscrits al Cens i no està 
permès reutilitzar-lo en altres espais del 
mateix titular ni cedir-lo a tercers.

Criteris d’ús
• En l’entorn físic, el distintiu s'ha de 

col·locar en un lloc visible de l'espai.

• En entorns web o digitals, per defecte, 
amb els segells de qualitat.

Versions
 Adhesiu imprès per a espais físics 

 Cada any serà d'un color diferent, el 
del 2021 és verd. El rebreu per correu 
postal a l'equipament (a l'adreça 
informada a la sol·licitud).

 Digital per a entorns web i vídeo 

 Verd (o del color que correspongui per 
a cada any), blanc o negre, en funció 
del contrast del distintiu amb el fons.

Els originals digitals els podeu 
descarregar clicant aquí. 
Hi trobareu, cada versió en dos 
formats:

•  Imatge bitmap 
(.png de fons transparent)

• Dibuix vectorial (.svg escalable, 
sense perdre qualitat).

Més informació
Tots els espais inscrits al Cens es 
publiquen a la següent pàgina web:

ESPAI DE CULTURA 
RESPONSABLE

ESPAI DE CULTURA 
RESPONSABLE

ESPAI DE CULTURA 
RESPONSABLE

ESPAI DE CULTURA 
RESPONSABLE

ESPAI DE CULTURA 
RESPONSABLE

Segell digital sobre fons clars

Exemple del segell digital en un web

Exemple sobre vidre i sobre material opac

Nom de l’arxiu:
GENCAT-EspaiCulturaResp-verd.png
GENCAT-EspaiCulturaResp-verd.svg

Nom de l’arxiu:
GENCAT-EspaiCulturaResp-verd.png
GENCAT-EspaiCulturaResp-verd.svg

Nom de l’arxiu:
GENCAT-EspaiCulturaResp-blanc.png
GENCAT-EspaiCulturaResp-blanc.svg

Nom de l’arxiu:
GENCAT-EspaiCulturaResp-negre.png
GENCAT-EspaiCulturaResp-negre.svg

Segell digital sobre fons foscos

https://cultura.gencat.cat/web/.content/sid/cens-espais-responsables/EspaiCulturaResp-SEGELL-WEB.zip

Hores del conte
Activitats d’aigua

Zumba
Hit a l’aire lliure
Cultura popular

Dijous a la fresca
Passejades
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Durant tots els caps de setmana del mes de maig, 
alumnes dels centres educatius de Sant Celoni han  
pintat murals en els passos soterrats del municipi en  
el marc del projecte Servei Comunitari, una acció de 
compromís cívic que al mateix temps serveix per  
introduir els joves en la cura de l’entorn i de l’espai 
urbà. A més, la temàtica dels murals està orientada  
a conscienciar sobre temes mediambientals.

El projecte, anomenat Street art als passos soterrats 
es promou des de l’Ajuntament de Sant Celoni amb 
la col·laboració dels centres educatius, el Centre de 
Recursos Pedagògics Vallès-III Sant Celoni i els artistes 
locals Lluís Molina i Xavi Plana que tutoritzen la  
proposta de murals.

Millorem l’espai públic
Obres de millora a la 
pista de les Borrelles
Ja han finalitzat les actuacions de millora a la 
pista esportiva de les Borrelles. S’han renovat els 
dos tancaments laterals que estaven en mal estat i 
també s’han repintat les marques de les pistes i de 
porteries i cistelles de bàsquet.

Accessibilitat al carrer 
Esteve Brunell - Pintor  
Bernat Martorell

Arranjament de  
camins i pistes 
malmesos
A finals de maig han començat els treballs de 
reparació d´’algunes pistes i camins del municipi 
que es troben en mal estat. Al tram de la passera 
de can Draper sobre la Tordera s’ha perfilat un 
esbornac de més de 60 metres de longitud i 40 cm 
de fondària, s’ha desmuntat part de la cuneta de 
formigó i s’han posat els elements necessaris de 
drenatge. 

P r o p e r e s  a c t u a c i o n s

- Camí de Penyes a ca l’Aymar. Es repararà el 
pas amb escullera i aletes, terraplenat, desbrossa-
da de marges, repàs de plataforma, construcció 
de cunetes i compactat.

- Camí Romà, entre les cases de can  
Caseta i la Renfe. Aportació de material i 
repàs al tram no asfaltat. 

- Camí del Turó de Bellver al c. Aribau  
/ Eduard Domènech. Repàs al camí

- Camí del Sot de les Granotes al Riu Sec.  
Millora del drenatge 

En marxa la millora 
a les Pistes d’atletisme

Avancen les obres del 
Cementiri municipal

Per garantir un pas accessible als vianants 
al marge d’un solar privat al carrer Esteve 
Brunell amb Pintor Bernat Martorell, s’ha 
formigonat una franja d’1,5 metres d’amplada. 
L’Ajuntament ha dut terme aquesta actuació 
provisional a l’espera que la propietat assumei-
xi la vorera quan desenvolupi la parcel·la

Fa unes 
setmanes han 
començat les 
obres de millo-
ra a les Pistes 
d’atletisme amb 
la substitució 
de les actuals 
lluminàries 
per projectors 
LED, molt 
més eficients. 
El canvi en la 
il·luminació 
s’ha decidit 
d’acord amb els 
resultats d’un estudi lumínic que s’ha dut a terme 
per complir amb els nivells lumínics i d’unifor-
mitat que el Consell Català de l’Esport indica per 
als equipaments d’atletisme.

A més d’aquesta actuació, l’Ajuntament està 
redactant el projecte de substitució del sòl sintè-
tic de la pista, la instal·lació d’un sistema de reg 
i la substitució i canvi d’ubicació de la gàbia de 
llançament.

Ja ha començat la tercera fase de les obres del 
cementiri de Sant Celoni. En aquesta fase es 
pavimentarà tot l’àmbit de la part nova del 
cementiri i s’eliminarà la graveta. L’actuació 
també contempla la rehabilitació de les cobertes 
de teula i els paraments de les illes 3-4, 5-6, 7-8 i 
11-12 del cementiri antic. A la fase 2, finalitzada 
a principis de maig, s’han rehabilitat les cobertes 
i els paraments de les illes 1, 2, 9, 10 i 13.

Alumnes d’ESO dels centres de la vila pinten murals  
als passos soterrats com a servei a la comunitat 
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Reconnectem amb l’entorn

Restaurat  
l’observatori de 
les Llobateres

Millora del bosc de ribera  
de la Tordera

L’ACTUACIÓ 
EN NÚMEROS

Superfície d’actuacions: 15,02 ha
Residus extrets: 20 m3

Tallades d’aclarida i  
selecció de rebrots: 8,75 ha
Fusta extreta: 332 Tn
Plantacions: 625 exemplars 
- Freixe (Fraxinus angustifolia): 300 
- Vern (Alnus glutinosa): 150 
- Salze blanc (Salix alba): 100 
- Sarga (Salix eleagnos): 50 
- Saulic (Salix purpurea): 25
Despesa: 39.842,03 €  
subvencionats per la  
Diputació de Barcelona

Sant Celoni i  
la Batllòria  
amb la Setmana  
de la Natura

Canvi de gestió en el  
manteniment d’herbassars  
per a la millora dels hàbitats

Durant el mes de maig, SEO/BirdLife, entitat de 
custòdia a l’aiguamoll de les Llobateres, n’està 
restaurant l’observatori amb la col·laboració 
d’alumnes de centres escolars de Sant Celoni 
que dediquen una part del seu temps a serveis 
comunitaris. A més d’aquesta endreça en les zones 
d’ús públic, l’entitat de custòdia també ha iniciat 
diversos estudis de fauna i flora, censos i gestió de 
la vegetació.

En el marc de la Setmana de la Natura s’ha 
organitzat una xerrada per explicar aquesta tasca 
conjunta amb els joves estudiants celonins.

L’Ajuntament de Sant Celoni ha començat a aplicar 
en algunes zones del municipi el manteniment 
diferenciat dels herbassars per potenciar-ne la 
sostenibilitat. Aquesta tècnica consisteix en segar 
un perímetre ben definit d’1-2 metres i deixar 
la part interior sense segar d’abril fins a finals de 
juny, sempre en espais no trepitjables, en marges 
de camins, carreteres i parcs. Finalitzat aquest 
període, quan les plantes han florit i fructificat, 
aleshores se sega.

De gener a abril s’ha fet una actuació de manteni-
ment i millora al bosc de ribera de la Tordera entre 
la passera de Can Draper i el Torrent de Palomeres.
Durant la intervenció, s’han retirat residus, s’ha fet 
manteniment d’herbassars i matollars, plantacions 
complementàries amb espècies de ribera i s’han 
eliminat espècies invasores.

Sant Celoni està identificat com a punt crític per 
a la connectivitat ecològica entre els dos parcs. La 
Tordera i les rieres i torrents afluents són els 
eixos d’aquesta  connectivitat, perquè són els 
camins naturals més segurs per la fauna per 
travessar els pobles i les carreteres.

La millora del bosc de ribera de la Tordera ga-
ranteix la connexió ecològica entre el Montseny 
i el Montnegre i consolida un medi natural més 
estable, resilient, madur i biodivers.

Sant Celoni i la Batllòria s’han sumat  
a la Setmana de la Natura amb un variat  
programa d’activitats per conèixer i gaudir 
del medi natural i promoure’n la conservació.

Depuradora

Polígon Industrial
Molí de les Planes

Horta
Pública

Can
Draper

AP7

La To
rdera

AP7

Riera
Pertegàs

Torrent
Telleda

Torrent
Palomeres

Roca del
Drac

Molí de
Can Coll

Vilardell

Montnegre

San
t C

elo
ni

Mitjançant aquesta tècnica es potencia la biodi-
versitat, fonamental per tenir uns espais verds 
de qualitat.

Recordeu: 

Un solar brut genera punts d’abocament 
incontrolat de residus

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

vegetació correctament cuidada     

Els solars sense edificar 
han d’estar nets!

Plantació de verns a tocar de l’aigua

Fulles d’om Herbassar Canyar

Consulteu la programació  
i participeu! 
www.setmananatura.cat
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Ajuntament i entitats esportives, 
junts en la promoció de l’esport

Esport a l’espai  
públic i a l’entorn  
natural. Fes salut! 
T’animes? 
Amb l’arribada del bon temps i la flexibilització 
de les mesures per contenir la pandèmia, l’esport 
s’ha convertit en un excel·lent aliat per fer salut i 
oci. Les pistes de barri, l’skate parc i el Parc de ca-
listènia estan a ple rendiment i també els itinera-
ris senyalitzats que disposem en l’entorn natural 
per practicar esport i salut. 

Els podeu consultar a www.santceloni.cat/rutes

Durant el mes de juliol es realitzaran activitats 
dirigides de zumba, hit, ioga... amb el monitoratge 
del Centre Esportiu del Sot de les Granotes a les 
pistes esportives de barri i a la Batllòria. El  

Centre Excursionista organitzarà també, 
 els dimarts al vespre del mes de juliol,  

passejades guiades per l’entorn 
natural de Sant Celoni. 

Trobareu tota la informa-
ció a www.santceloni.

cat/estiu

Exhibicions i  
competicions en el  
nou Parc de calistènia
El nou Parc de calistènia s’ha convertit en un espai 
de trobada i pràctica esportiva i els joves promo-
tors de la instal·lació hi organitzen exhibicions i 
competicions. De cara a aquest estiu estan organit-
zant una cita esportiva d’alt nivell: el 17 de juliol 
i el 21 d’agost a la tarda s’han previst compe-
ticions en format d’eliminatòries amb un total 
de 16 participants.  Al final de les competicions, 
aprofitant que els jutges seran esportistes experts 
en aquesta disciplina, es podrà gaudir d’una bona 
exhibició.

Apunta’t a les sessions 
d’activitat física per a 
majors de 65 anys

Durant aquests darrers mesos, l’activitat esportiva 
al municipi no s’ha aturat si bé s’ha hagut d’adap-
tar en tot moment al que marcaven els protocols 
preventius de la Covid-19.  Ajuntament i repre-
sentants de les entitats esportives, reunits el passat 
12 de maig per tractar diversos temes d’interès, 
van fer una valoració positiva de l’esforç i la bona 
feina feta per continuar la tasca de promoció de 
l’esport i van reconèixer el treball de voluntariat 
que mouen les entitats.

Durant la reunió es van posar sobre la taula 
diferents accions amb què s’està treballant per 
reactivar les entitats esportives i promoure la 
pràctica esportiva: 

- Participació de les entitats en el programa d’estiu 
organitzant alguna activitat oberta a la ciutada-
nia

- Difondre l’activitat de les entitats a les escoles a 
través del Pla Local de l’Esport

- Programar una setmana esportiva (maig o juny 
de 2022) 

- Suport a les entitats en l’acollida d’infants i joves 
en situació de vulnerabilitat social o econòmica.

De cara a la temporada vinent, es començarà a 
implantar un reglament d’ús de les instal·lacions 
esportives municipals i s’avançarà en la millora de 
la imatge i retolació dels equipaments.

El programa d’activitats esportives per a gent 
gran que es realitza al Pavelló 11 de setembre i a 
la Unió Batllorienca finalitzarà ben aviat el curs 
però a partir del 14 de juny ja es podrà reservar 
plaça per la temporada que s’iniciarà el proper 
13 de setembre. El programa d’activitats és de 
dos dies a la setmana per un preu de 10 euros el 
trimestre i es pot escollir els torns següents:

A Sant Celoni - Pavelló 11 de setembre
dilluns i dimecres o dimarts i  
dijous de 9 a 10 o de 10 a 11 h 

A la Batllòria - Unió Batllorienca
dilluns i dimecres o dimarts i  
dijous de 11.15 a 12.15 h

C M E  S O T  D E  L E S  G R A N O T E S

Promoció vàlida fins al 11/06/2021 per a noves altes. 

CME Sot de les Granotes
c/ Francesc Macià, 15 | tel. 938 486 913

Reserveu la vostra plaça a  
www.santceloni.cat/formularis 
o per telèfon a 93 864 12 13
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Espai obert

Servei concertat 
de voluminosos

Tel. 607 185 287

Tel. 93 864 12 17

Truca a la Policia local 
en cas de detectar una 

actitud incívica

L’Ajuntament de Sant Celoni  
apel·la un cop més  

al civisme de la ciutadania  
per fer bé les coses

Campanya de  
control de patinets 
elèctrics 

Des de fa unes setmanes s’han instal·lat uns 
cartells recordant la prohibició de circular amb 
bicicletes i patinets elèctrics a la zona de vianants 
del centre. La Policia local recorda que els pa-
tinets elèctrics no poden circular per les zones de 
vianants ni per les voreres i que han de circular 
per la calçada respectant en tot moment les nor-
mes de circulació atès que tenen la consideració 
de vehicle a tots els efectes, no poden sobre-
passar en cap moment els 25 km/h. Així mateix, 
no poden circular dues persones en el mateix 
vehicle, ni es pot conduir utilitzant els dispositius 
de telefonia mòbil ni aparells reproductors de so 
connectats amb auriculars.

Els infractors poden ser sancionats amb multes 
de fins a 200 €.

Referent en equipaments i serveis

Donatiu de la Colla de  
Geganters a Càritas i  
Creu Roja

Vols adoptar un 
gos o un gat?

Vine a veure’ls!
Masia Can Clarens Vallgorguina

 

Tel. 93 707 44 12 - www.mascotesbcn.com

 

 
 
  
 

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

 
 
 
 

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

 
 
  
 

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

 
 
 
 

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

 

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

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

A Sant Celoni i la Batllòria cada mes 
s’abandonen una mitjana de 10 gats i gossos 
que es traslladen a la gossera de Can Clarens.

Si vols tenir una mascota, l’adopció és la millor opció!
Aquests ja t’esperen.

El passat 24 d’abril la Colla de Geganters de Sant 
Celoni varem fer el donatiu a Càritas Sant Celoni 
i Creu Roja Sant Celoni del total de 2.500 € de la 
venda dels contes dels gegants de Sant Celoni “ En 
Martí i la Maria del Puig en confinament”. 

Quinze artistes locals varen fer els dibuixos, la 
Copisteria Sant Celoni ens va regalar la impres-
sió i els comerços, llibreries i particulars varen 
col·laborar en la venda. Un treball d’equip amb 
l’objectiu de poder ajudar a totes les persones 
necessitades.

Moltes gràcies a totes i a tots.  
La Colla sempre al costat del poble!

Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni

La nova tarifa de la llum que ha 
entrat en vigor l’1 de juny aplica 
preus diferents en funció del dia, de 
l’hora i la potència que contractem. 
Modifiquem els nostres hàbits de 
consum, podem aconseguir rebaixes 
significatives a la factura de la llum.  

Cal estar atents als horaris!

Nova tarifa de la llum 
- Hores punta, les més cares  

Dies laborables de 10 a 14 i de 18 a 22 h
- Hores planes, més barates  

Dies laborables de 8 a 10, de 14 a 18 i 
de 22 a 00 h

- Hores vall, les més barates  
Dies laborables de 00 fins a les 8 i  
també tots els caps de setmana i festius

Videos de les xerrades informatives organitzades  
per l’Ajuntament per al sector comerç, restauració i  
població en general al canal de youtube
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Grups municipals

El PSC, l’alternativa 
a la desídia
Dos anys exactes han transcorregut des 
que se celebraren les darreres elecci-
ons municipals, de les quals va sorgir 
el govern format per JXCAT i ERC, que 

es faria efectiu dues setmanes després. El partit dels soci-
alistes ens convertíem en líders de l’oposició, un paper que 
hem exercit i seguim exercint de forma incansable, amb l’únic 
objectiu de millorar la vida dels veïns i veïnes de Sant Celoni 
i la Batllòria.

Transcorreguts els primers cent dies de legislatura, el primer 
desafiament a què s’enfrontà el Govern fou l’aprovació del 
pressupost municipal per a l’any 2020. Enlloc d’esperar que 
JXCAT i ERC, amb majoria absoluta, aprovessin els comp-
tes, des del PSC vam exercir el nostre paper de líders de 
l’oposició, manifestant a l’Equip de Govern la nostra voluntat 
de ser partícips actius de la construcció del pressupost, de 
negociar les partides, de treballar-hi, per tal de convertir-lo 
en el pressupost de tots els celonins, celonines, batlloriencs 
i batllorienques. Les negociacions donaren com a fruit un 
document d’acord amb un conjunt de mesures, com l’incre-
ment de la freqüència de la neteja viària als barris, l’elaboració 

d’un pla director de ferms o la millora de la infraestructura del 
cementiri. No obstant això, encetàvem 2021 amb un nivell 
d’execució molt pobre per part del Govern de l’acord signat, 
incomplint-lo de manera flagrant. No en va, el servei de neteja 
segueix sense funcionar. El poble és brut, els contenidors no 
donen a l’abast i el sistema de recollida està infradimensionat. 
Ja és hora que el Govern ho reconegui, que accepti estudiar 
les nostres propostes i que deixi d’atribuir el problema de la 
manca de neteja únicament a la falta de civisme.

Malgrat la manca de compromís de l’Equip de Govern, els 
socialistes vam voler reeditar un acord per a l’aprovació del 
pressupost per a l’any 2021, essent conscients que aquest 
havia de ser el pressupost que sufragués les mesures que 
des de l’Ajuntament s’haurien de tirar endavant per a assolir 
la reconstrucció social i econòmica del municipi, per a lluitar 
contra els estralls provocats per la pandèmia. Els socialistes, 
que ja des de l’inici del malson de la Covid, hem portat la 
iniciativa al nostre municipi, fent propostes, plantejant idees 
per a donar un cop de mà als sectors més afectats i assistir a 
les persones més vulnerables, vam plantejar un enfocament 
pressupostari amb dues idees clares: millora de les infraes-
tructures (biblioteca, CAP) i elaboració d’un pressupost Co-
vid, amb un conjunt de partides que sufraguessin iniciatives 
concretes com ara la creació d’un fons per a l’impuls de noves 
empreses o la creació de plans d’ocupació. JXCAT i ERC es 

van negar a aprovar l’acord plantejat, esgrimint, entre d’altres 
arguments, que encara no existia un pla de mesures Covid, 
que aquestes s’anirien esbossant -o improvisant- poc a poc.

Des del PSC de Sant Celoni i la Batllòria seguirem construint 
l’alternativa davant la manca d’iniciativa per part del Govern i 
les poques ganes de JXCAT i ERC d’impulsar el nostre muni-
cipi, executant accions que vagin més enllà de la gestió quo-
tidiana de l’Ajuntament. Els socialistes seguirem treballant per 
a produir idees enfocades a millorar el dia a dia dels nostre 
conciutadans, com l’exempció del pagament a les terrasses 
de la taxa d’ocupació de la via pública, mesura que sí va veu-
re la llum, o l’emissió de bons per a fer-se efectius en bars i 
restaurants locals, iniciativa que rebé l’oposició per part del 
Govern; seguirem defensant espais de diàleg i de treball com 
la mesa de reconstrucció social i econòmica, creada a instàn-
cies del nostre grup; seguirem debatent i treballant interna-
ment per a desenvolupar idees enfocades a impulsar sectors 
estratègics, com l’esport o el turisme o la promoció del terri-
tori, que ens converteixin en una vila referent i que exerceixi la 
capitalitat i el lideratge que li pertoquen.

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

Caminem cap  
a la Transició 
Ecològica
La Nova Generalitat Repu-
blicana ja és una realitat. El 
nou Govern independentista 
ha començat a dibuixar el 

que serà el seu full de ruta per als propers anys. El 
President Aragonès, en el seu discurs d’investidu-
ra va enumerar els principis bàsics d’aquesta nova 
etapa: un govern al costat de la gent, radicalment 
feminista, ecologista i democràtic.

L’aposta per la cura del medi ambient no és un 
caprici, és una necessitat urgent. I ara en tenim 
l’oportunitat de donar-li l’impuls definitiu. El nou Go-
vern de la Generalitat vol aprofitar els fons europeus 
per fer una Transició Ecològica, acompanyada d’un 
gran Pacte Nacional amb la societat civil, les em-

preses, els sindicats i la ciutadania per aconseguir 
aquesta transformació que ens ha de portar que al 
2050 el 100% de l’energia sigui procedent de fonts 
renovables.

Aquest camí cap a aquest horitzó requereix la impli-
cació de tothom, de totes les administracions i de 
tota la ciutadania. Ara fa dos anys, des d’ERC vam 
considerar prioritari crear una regidoria de Medi 
Ambient a l’Ajuntament de Sant Celoni que fins lla-
vors no existia. Vam anticipar-nos al que estava per 
venir i vam situar entre els objectius prioritaris del 
mandat municipal desplegar projectes tant estratè-
gics com la recollida selectiva d’escombraries porta 
a porta.

Ja estem duent a terme la licitació dels primers es-
tudis previs per a la implantació d’aquest nou sis-
tema, amb el qual també farem una campanya de 
conscienciació que comptarà amb la participació 
de la ciutadania. Tenim també l’estudi d’implemen-

tació per la instal·lació de recàrrega de vehicles 
elèctrics i un estudi de mobilitat urbana per repen-
sar la circulació de vehicles dins del municipi. Tam-
bé està en marxa la instal·lació de plaques fotovol-
taiques al pavelló 11 de setembre i hem fet millores 
a l’entorn fluvial de la Tordera.

Volem recordar que tots aquests passos que anem 
fent, els estem desplegant amb un gran consens 
polític. Totes i cadascuna d’aquestes mesures 
compten amb el suport de totes les formacions po-
lítiques representades al consistori. Nosaltres se-
guirem treballant amb el mateix compromís, des de 
l’Ajuntament i ara també des de la Generalitat. La 
situació límit a la que hem arribat ens obliga a actu-
ar i a no malgastar la darrera oportunitat que tenim.

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

Recuperem  
els carrers!
Són temps convulsos. 

L’auge de l’extrema dreta, el desmantellament de 
l’Estat del Benestar i la crisi ecològica ens amena-
cen com a poble, com a classe i com a espècie. 
Davant l’ofensiva neoliberal, l’organització popular 
i la mobilització és més necessària que mai. Per 
això el passat 22 de maig la CUP de Sant Celoni i 
la Batllòria vam anunciar l’inici de tres campanyes 
amb el lema: CONVIVÈNCIA, MUNICIPALISME 
i EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. 

La propagació dels discursos d’odi (318 vots de 
VOX a Sant Celoni les darreres eleccions) es com-
baten construint COMUNITAT; entenent-nos com a 
iguals des de la diferència. El moviment Feminis-

ta, LGBTI+ i la lluita antiracista no només són 
murs de contenció, sinó que també són pas-
ses cap al nou demà. Hem de fer crítica i autocrí-
tica, denunciar les actituds reprovables dels altres i 
revisar les nostres.
 
Hem vist que quan van maldades és el sector pú-
blic – esquarterat i retallat – el que està a primera 
línia. La MUNICIPALITZACIÓ de serveis bàsics no 
només són de sentit comú, sinó que són urgents 
per fer front a la crisi de cures i a la crisi ecològica. 

Per fer front a la CRISI CLIMÀTICA cal prendre 
consciència que el capitalisme és genuïnament 
insostenible: el creixement infinit és quimèrica en 
un món amb recursos finits. Des del municipalisme 
també cal actuar amb valentia: la instal·lació de pla-
ques solars als edificis municipals i implementar el 

porta a porta són urgents. Tenim un deure amb 
l’entorn i amb les futures generacions, mobi-
litzem-nos! 

Sortim als carrers, allà on tot comença! A la CUP 
tenim molt clar que totes les victòries, que totes les 
conquestes, han començat i s’han guanyat als car-
rers i a les places. És per això que fem aquesta cri-
da a l’organització – en sindicats i assemblees, a la 
PAHC, a associacions culturals, etc. – per plantar 
cara a la reacció i per construir un nou futur. 
Per Reconstruir la Utopia. Ens adherim a la consig-
na de La Clau: Juntem-nos. Perquè cal ser-hi tots i 
des de tot arreu, toca retrobar-nos. 

CUP Sant Celoni i La Batllòria
@cupsantceloni

Dos anys de 
compromís,  
servei i il·lusió!
Ara fa just dos anys rebíem la 
confiança per encapçalar l’equip 
de govern municipal. Dos anys 

amb reptes majúsculs, que han condicionat clarament el 
pla de mandat, però que hem assumit amb esperit de ser-
vei, de suport i acompanyament a la població.

Malauradament els estralls provocats per la Covid-19 ho 
han sacsejat tot. I al llarg d’aquests mesos hem treballat 
per, en primer lloc, protegir la població i vetllar per la salut. 
Aquí cal agrair la gran tasca de professionals i voluntaris 
en atendre tots els fronts que es van originar. També hem 
treballat, i encara ho fem amb intensitat, per pal·liar els 
efectes socio-econòmics de la pandèmia, consensuant 
mesures amb els grups municipals, per donar suport als 
diferents col·lectius afectats. Cada Informatiu és testimoni 
de les moltes accions que hem anat aplicant.

I malgrat això hem seguit avançant amb els grans projec-

tes del nostre “renovem Sant Celoni i la Batllòria”. Hem 
millorat el servei de neteja viària, amb més recursos hu-
mans, i aplicant mesures com la recollida concertada de 
voluminosos, les minideixalleries i contenidors d’oli, en-
tre d’altres. Lluitant contra l’incivisme, amb pedagogia, i 
perseguint i sancionat conductes incíviques. Aquí cal no 
abaixar la guàrdia i teixir una aliança col·lectiva contra l’in-
civisme. Tot això mentre ja hem encarregat l’estudi d’im-
plementació d’un nou model de recollida, el porta a porta, 
convençuts en el compromís de tots i totes amb la soste-
nibilitat i el medi ambient. 

Hem fet del nostre entorn una aposta important com a 
símbol d’identitat i de promoció de la vila. El bosc és el 
nostre fil conductor de projectes com la Setmana del Bosc 
o la Natura, el fons Martí Boada, el futur espai bosc que 
estem projectant... Hem redactat un pla de lleres i fem ac-
cions anuals importants per millorar la capacitat hidràulica 
per una banda i la qualitat ecològica per l’altra dels nostres 
rius; creant nous itineraris senyalitzats pel nostre entorn i 
dissenyant activitats educatives per les escoles i de divul-
gació per les famílies.

Estimem el nostre patrimoni històric i, per això, hem reha-
bilitat la Casa de la Vila i hem adquirit i fet visitable la part 
conservada de la capella de Sant Celdoni. I aquest any 

veurem també l’inici de les obres de reurbanització de la 
plaça de la Vila, així com haurem fet una renovació molt 
important en els cementiris de Sant Celoni i la Batllòria. 

Hem anat posant al dia els equipaments esportius i pistes 
de barri, ara ja encarrilant millores molt significatives a les 
pistes d’atletisme, i licitarem properament el projecte de 
la piscina descoberta. Encarrilem la segona fase de millo-
res a les façanes del mercat municipal, després de fer la 
millora dels accessos. Continuem treballant amb el pla de 
ferms urbans, que ha se significar la millora en voreres i ac-
cessibilitat d’alguns carrers de la vila. I començarem també 
aquest any la construcció d’una nova nau per les colles de 
l’ajuntament i per entitats, cosa que permetrà alliberar la 
cambra agrària pel nou casal de la Gent Gran, projecte del 
qual licitarem també aquest any.

Continuem amb la mateixa il·lusió del primer dia. Amb vo-
luntat de servei i de comptar amb tothom, conscients que 
queda molta feina per fer, però convençuts que amb la 
implicació de tothom qui s’estima aquest municipi, farem 
un Sant Celoni i la Batllòria millors. Seguim!

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



FARMÀCIES DE GUÀRDIA

JUNY

JULIOL

CASAS - 93 867 57 88
CASAMADA - 93 867 18 03
DURAN - 93 867 60 40
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
GONZÁLEZ - 93 633 94 02
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

Exposicions

RECTORIA VELLA

Fins al 18 de juliol
Retrospectiva  
d’un diagnòstic
Pintures de Lluís Molina

CAN RAMIS

Fins al 2 de juliol
El gat fer. El felí dels 
nostres boscos

L’entrevista
Les colònies a Sant Celoni i el Mercat de l’encerada. 1960 - 1984

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.

Horari:  
dimecres, de 10 a 14 h 
divendres, de 16 a 20 h 
dissabte, de10 a 14 i de 16 a 20 h 
diumenges i festius, de 10 a 14 h

 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

SERVEI DE TAXI

Prop de dos mil joves de 
Sant Celoni van anar de 
colònies entre els anys 
60 i els 80. Ara, més de 
40 anys després, alguns 
d’ells volen commemo-

rar aquelles sortides, els esplais 
dels dissabtes i els mercats de 
l’Encerada. El primer que estan 
fent és intentar localitzar fotos 
i material i també contactar 
amb el màxim de joves que van 
participar en aquestes activitats. 
En Pep Masdeu i en Lluís Prat van 
anar-hi primer com a nens i des-
prés com a monitors i l’Enriqueta 
Amadó ja com a monitora. Els 
tres recorden amb molta estima 
aquelles sortides. 

Quan van començar les  
colònies a Sant Celoni?
Pep Masdeu- L’impulsor va ser mos-
sèn Joan Méndez que va arribar com 
a vicari al 1960. Llavors, hi havia una 
escolania i cada diumenge hi havia 
batejos. Els diners que es recollien 
anaven pels escolans i el primer any, 
el 1960, vam fer una excursió a Bar-
celona. L’any següent com que teníem 
més diners vam anar a fer uns cam-
paments a Sant Martí de Montnegre 
i va anar molt bé! Després va morir 
el mossèn i va venir mossèn Blai que 
va continuar-ho.  Al ’62 vam anar a 
la Vall de Santa Fe. Varem disfrutar 
molt però vam veure un problema: 
els nois més grans feien  els àpats i 
això els treia de poder jugar. A més, 
el menjar sortia com podia i a la 
tornada mossèn Blai va dir que ho 
havien d’estructurar millor. Es va 
agafar gent de la parròquia per fer de 
cuineres, com la Pepa Pou, la Rosa 
Maria Monrabà... Es va trobar la casa 
de colònies de Can Pareres Vell i els 
seminaristes van fer de monitors. Des 
d’aleshores no es van parar fins el ’82. 

A l’inici només nois...  
quan van començar les noies  
a anar de colònies?  
Enriqueta Amadó- les noies els dos 
primers anys no hi van anar però al 
’63 la Teresa Alfaras i l’Anna Maria 
Deulofeu van anar a veure mossèn 
Blai i li van dir: “És injust! Els nois 
van de colònies i nosaltres no! Què 
s’han cregut!” I el Mossèn els va dir 
que busquessin cuineres i monitores 
i hi posaria el que quedés de diners. 
Van anar a veure la Pepa Pou, la Te-
resa Mas Vidal i ja teníem cuineres! 
De monitores, van demanar-ho a 
l’Anna Pujol i a la Montserrat Cunyat 
i unes quantes més i  se’n  van anar 
a la Rectoria d’Olzinelles.  Aquell 
primer any van ser unes quinze o 
vint. Al ’64 van fer unes colònies ar-
xiprestals on van venir gent de Palau 
i Sant Esteve i a partir d’aquest any ja 
sempre més van anar a les mateixes 
cases que els nois. 

Primer amb tendes, després 
amb cases, com va ser el 
recorregut?
Lluís Prat- Amb mossèn Blai es 
va començar a trobar cases per les 
colònies. També es van comprar 
lliteres i matalassos. La primera on 
vam anar va ser Can Pareres, després 
a Ca l’Oller a Fuirosos, a Can Dolça 
pujant al Montseny, després a Can 
Carbonell, a  Hortsavinyà a  Grions 
i a Vimanès. Aquí ja vam aconseguir 
un contracte de cinc anys. Canviar de 
casa cada any era un enrenou perquè 
s’havien d’adequar. A Vimanés vam 
anar-hi fins al ’77 i després a la Traü-
na fins el ’82. 

E- Les cases on anàvem s’havien 
d’adequar, netejar, posar algun servei. 
A Vimanés vam haver de fer lavabos, 
netejar les corts per transformar-les 
en habitacions i menjador. Era tota 
una feinada!

Les colònies començaven molt 
abans amb les preparacions...  
Ll-  Sí, eren cases de pagès i es rea-
daptaven per les colònies. 

Encara parleu de colònies  
de nois i de colònies de noies. 
Quan aconseguiu fer-les  
mixtes? 
P- Clar, eren colònies parroquials. 
Als anys ’70 vivíem una època social 
i política “limitada”.  En aquells anys, 
vam fer trobades de monitors amb 
altres pobles i ells ja feien colònies 
mixtes. Ho vam demanar diverses 
vegades però fins al ’74 no ho vam 
aconseguir. Bé, també ens vam plan-
tar una mica. Vam dir que si no eren 
mixtes, no en faríem. 

Què aportaven les colònies i 
quins valors es volien  
transmetre?
E- Ser fora de casa deu o dotze dies, 
suposava sortir del confort familiar 
i aprendre a ser autònom. A més, 
tenien moltes responsabilitats: col·la-
borar en la neteja i l’endreça, preparar 
les activitats, prendre decisions... 
Aquells dies ens sentíem grans i im-
portants. Com que estàvem tot el dia 
a fora, fèiem descobertes de natura i 
això vol dir estimar-la més i ser més 
respectuós. 

P- Quan vam anar a Montnegre, 
va ser la primera vegada que vaig 
dormir fora de casa. Ens havíem 
d’espavilar, era una aventura. Durant 
molts anys les colònies, per a mi, eren 
les úniques vacances d’estiu. Al poble 
no hi havia res més per fer.

També fèieu esplai els dissab-
tes. Com l’organitzàveu i qui 
podia venir?
P- Es va veure que el divertiment 
que teníem a les colònies el podíem 
tenir durant tot l’any. I vam passar a 
trobar-nos tots els dissabtes a la tar-

da. Anàvem a fer jocs pels voltants. 
A més, a vegades fèiem esplai algun 
diumenge, anant d’excursió tot el dia 
amb tren o autocar. L’esplai estava 
obert a tothom. Les colònies venien 
a ser el final de temporada de l’esplai. 
Quan vam començar a fer el mercat 
de l’Encerada, ja va ser el súmmum!  

Enriqueta- Era la festa grossa  

Què era el Mercat de l’Encera-
da? Quina finalitat tenia i a qui 
anava dedicat? 
Ll-  El Mercat de l’Encerada va sortir 
al ’72. Era una continuació de l’esplai, 
la festa gran! L’objectiu era finançar 
totes les activitats, tant de l’esplai 
com de les cases de colònies, del seu 
condicionament, ajudàvem a famílies 
perquè els fills poguessin venir de 
colònies... El Mercat es feia durant 
tres dies. Normalment aprofitàvem el 
pont de l’1 de maig. Tal com deia el 
programa “El Mercat de l’Encerada 
és igual a gresca, a treballs manuals, 
cinema, cercaviles, teatre, activitats...”  
Allà hi cabia de tot! El conill porquí 
no parava. També fèiem una rifa. El 
primer any vam rifar una vespino 
i a partir del segon un xai. Dins 
el Mercat va actuar algun any en 
Lluís Llach, Els Comediants... Amb 
elements molt senzills érem capaços 
d’organitzar una gran festa. 

Lluís, Pep com va ser la vostra 
experiència com a nens a les 
colònies? Moltes anècdotes? 
P-  A les colònies dormíem en llite-
res, que no s’havien vist gaire. Tots 
volíem anar a dalt! Una de les coses 
que m’agradaven més era que portà-
vem fulards, cada colla teníem un co-
lor, un nom i un crit. Nosaltres érem 
“Els detectius, forts i vius!”. I els jocs, 
no diguem! A les cases no hi havia 
corrent elèctric i cada nen portava un 
llanterna i això era com una mena de 
màgia, un estri que el cuidaves com 
no sé pas què. Allà vam descobrir 
moltes cançons noves i molts jocs 
divertidíssims. Els focs de camp eren 
fantàstics: cada nit cada colla feia una 
actuació al voltant del foc. 

Ll-  Amb el grup que teníem a les 
colònies, fèiem cabanes, tiràvem 
endavant coses gràcies a la partici-
pació de tots. Recordo que jugàvem 
al “Zorro”, molt divertit, que durava 
totes les colònies. 

Vosaltres dos vau passar a ser 
monitors. 
P- Al ‘65 encara vaig anar de nen 
a Can Dolça i al ‘66 ja vaig anar de 
monitor a Can Parera. En Josep 
Maria Panareda que va ser el cap de 
colònies de tots aquells anys 60. I jo 
fins al ’76 fent de monitor. Al ’77 ja 
em vaig casar i ja no vaig anar més de 
monitor.

Ll-  Jo vaig començar una mica més 
tard, al ‘69 a Can Carbonell, amb en 
Josep Borrell i en Sebastià Salvador 

que era també un canvi generacional.

Enriqueta tu ja vas començar 
com a monitora...
E- Aquells anys anava amb una colla 
que venia en Pep Masdeu, en Josep 
Maria Record , la Maria del Puig Coll 
i altres que feien de monitors. Un dia 
van dir “falten monitores” i ens vam 
animar l’Antònia Reverter, la Montse 
Bacs i jo i vam anar el primer any de 
colònies a Grions al ’71. Era tot una 
sensació de satisfacció poder fer totes 
aquelles activitats amb les nenes. Vaig 
anar-hi fins al ’76. 

Després van continuar les colò-
nies i el Mercat de l’Encerada, 
qui va agafar el relleu?
P- El van agafar els nanos que ja 
havien vingut a colònies. 

Ll- Va moure molta gent. Quan 
calculem més o menys la gent que va 
passar a colònies com a nens o com 
a monitors, traiem unes xifres im-
portants. Aproximadament van venir 
a colònies uns dos mil nens i uns 
dos-cents monitors, unes cinquanta 
cuineres i intendència.  Va moure 
molta gent  i que va tenir un impacte 
important a les nostres vides.  Les 
colònies van seguir fins al ’82 i l’últim 
Mercat va ser al ’84. 

A partir de llavors les colònies 
a Sant Celoni continuen amb 
altres entitats.
E- De fet els últims anys nostres ja 
coincideixen amb colònies muntades 
pel Mossèn Lluis Puig i que continua 
mossèn Ignasi. Van principalment a 
Fogars. Desprès hi ha campaments 
de l’ amistat. Al cap de poc surten els 
escoltes, que eren els GELS. Més tard 
arriba l’Erol. Són gent que, a més de 
portar esplais dissabtes, campaments 
i colònies, quan hi ha festes al poble 
te’ls trobes a tot arreu. També hi va 
haver un grup que es deia Munta-
nyeres del Cor de Maria. Actualment 
només hi ha l’agrupament escolta i 
guia EROL

I ara què esteu fent? Han  
passat 40 anys hi torneu a  
parlar de colònies. Què teniu 
entre mans? 
Ll- De moment el que estem fent és 
recollir material, tot  el que en ajudi a 
reconstruir la història d’aquells anys 
de colònies, d’esplai i de Mercat de 
l’Encerada. Sobretot demanem fotos 
i records o anècdotes, vídeos, filma-
cions ... Pensem que és una època de 
Sant Celoni important amb molta 
gent i amb uns aprenentatges molt 
positius, fins i tot per a futures gene-
racions que vegin quin tipus de coses 
es feien. Va haver-hi un moment que 
des de les colònies es va constituir 
el CEASC, el Centre d’Esplai de 
l’Arxiprestat de Sant Celoni, als ‘70. 
No solament hi havia un moviment  
de colònies sinó que hi havia un 
moviment de muntanya i excursio-
nisme, de teatre, de cinema, també de 
musical... El CEASC era l’única llum 
dintre d’una foscor important social i 
política en aquell moment.

E- Tot el jovent amb inquietuds s’afe-
gia i cada un aportava el que sabia fer 
i va anar creixent d’aquesta manera.

Què en fareu de tot el que aneu 
recollint? 

Ll- L’any vinent farà 50 anys del 
primer mercat de l’Encerada i estem 
pensant en un esdeveniment cultural 
i la producció d’un llibre amb el 
material que estem recollint. Fem 
una crida a tothom qui tingui fotos, 
material de l’Encerada, de l’esplai, de 
sortides del CEASC dels anys 60 als 
84 que ens ho facin arribar a  
coloniesceasc@gmail.com


