
No tenim excusa! 
Apostem pel reciclatge

L’informatiu
Agost i setembre 2021

110



2

Apostem pel reciclatge! 
Millores a la C-35

Activem l’estiu 
Brigada jove de Sant Celoni

Adéu a un curs escolar atípic
Festa Major
La Batllòria

Espai Obert
Grups municipals

L’entrevista

   3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

 S
U

M
A

R
I Raül Garcia

Alcalde

Com malauradament és costum en aquests escrits us contextualitzo la situació Covid-19 en 
el moment de redactar aquesta editorial. Hem tingut un juliol complicat on, com a la resta 
del país, hem vist que s’incrementaven de manera preocupant els contagis, degut a la major 
interacció social i a la ja coneguda variant Delta, que es propaga molt més fàcilment. A l’acabar 
el mes hem començat a notar una desacceleració en el nombre de positius que, malgrat tot, 
és encara força alt. Això, com sabeu, només té una solució possible: les mesures de prevenció 
conegudes i anar avançant en la campanya de vacunació. No en dubteu, els professionals ens 
diuen que la vacuna és imprescindible. A ells, de nou, tot l’agraïment per la gran tasca que fan.

Seguim avançant en alguns dels grans projectes del mandat. Hem fet l’encàrrec per redactar 
els projectes del nou Casal de la Gent Gran i de la piscina municipal descoberta. Sabem que 
els temps de l’administració són més lents (i difícils d’entendre, a vegades) del que a tots ens 
agradaria, però treballem determinadament per fer-los realitat. Aquest estiu veurem acabar 
les dues fases de millora del cementiri municipal i de cara a la tardor podrem començar les 
obres pel nou consultori de la Batllòria. I també hem començat el procés de licitació de l’obra 
de la plaça de la Vila, que us anirem explicant a mesura que tinguem un calendari més concret. 

Aquestes setmanes també haureu pogut veure uns vídeos pedagògics que busquen reafirmar 
el nostre compromís amb un municipi més net i més sostenible. Cada any pugem el percen-
tatge de recollida selectiva, però encara hem de treballar molt més per assolir els objectius 
que ens agradaria com a municipi. Per això, també, ja hem iniciat l’estudi per un nou model 
de recollida, basat en el porta a porta, que ens ha de comprometre a tots en aquest objectiu.

Esperem que al llarg d’aquest estiu pugueu gaudir uns dies de lleure i descans. Per això us 
convidem a gaudir de les diverses activitats que tenim programades a diferents punts del mu-
nicipi; un estiu actiu amb propostes esportives, culturals, de descoberta de l’entorn... viviu-les! 
I encarem ja la recta final cap a les nostres Festes Majors: del 19 al 22 d’agost a la Batllòria, i del 
2 al 6 de setembre a Sant Celoni. Una aposta per viure i potenciar la cultura, sempre de manera 
segura! El format de festa està condicionat a les mesures sanitàries vigents. Estigueu atents a 
les xarxes pels canvis que puguin anar succeint. 

Que tingueu un molt bon estiu!

    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
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
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Podeu veure tots els videos al canal de youtube 
de l’Ajuntament de Sant Celoni! 

NO TENIM 
EXCUSA! 
APOSTEM PEL 
RECICLATGE

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 
millora dels resultats, ens queda molta feina a fer per aconseguir 
arribar al 50% que es demana des d’Europa. Aquest setembre 
iniciem l’estudi d’implantació d’un nou model de recollida de 
residus porta a porta a Sant Celoni. Millorar el reciclatge és un 
pas indispensable per afrontar amb garanties aquest canvi.
 
Amb la col·laboració de diversos veïns del municipi hem iniciat 
una petita campanya de sensibilització ciutadana amb un 
missatge ben clar: No tenim excusa. Apostem pel reciclatge!

Si prens consciència que reciclar és 
important, trobaràs la manera de fer-ho! 
existeixen mil sistemes i idees diferents que 
et poden ajudar a adaptar el teu espai per 
petit que sigui. És qüestió d’organització! 

I també de generar menys residus,  
el bon reciclatge comença abans 
d’arribar a casa. 

Et recomanem reduir la compra de 
productes envasats, fer una compra 
de proximitat, a granel, reutilitzar les 
bosses, portar el cabàs... 

El residu no generat, no cal reciclar-lo!     

L’Ajuntament de Sant Celoni inverteix molts recursos per 
disposar de contenidors amb totes les fraccions de residus 
diferents, repartits en 120 punts del municipi.

Per facilitar la gestió de residus especials, des del 2019 
s’han instal·lat 9 minideixalleries a tots els barris i 
9 contenidors de reciclatge d’oli domèstic.  

Tot allò que recollim selectivament a Sant Celoni 
es gestiona de forma separada.

La fracció orgànica es porta a la planta de compostatge 
de Granollers. 

El vidre, cartró i els envasos a les plantes on es tracten 
per poder reutilitzar-los.

La fracció rebuig, com que no es pot reciclar, 
es porta a la incineradora de Mataró.

L’ajuntament té l’obligació de gestionar la 
recollida, l’obligació de separar bé, és teva! 

Segur que produeixes restes 
d’aliments quan cuines, pa sec, restes 
de carn, peix, fruita, verdura, marro de 
cafè, paper de cuina... 

Per separar la matèria orgànica no 
necessites un cubell molt gran, és 
suficient amb un de 5 litres i les 
bosses millor si són compostables. 

Si evites tenir la brossa més de 2 o 3 
dies a casa, és difícil que suquegi i 
faci pudor. 

Barrejar la matèria orgànica amb altres 
residus ocupa exactament el mateix 
espai. La diferència és que ompliràs 
les bosses de rebuig molt més ràpid i 
les hauràs de baixar al contenidor 
cada dia. 

De la matèria orgànica que reciclem al 
municipi se’n produeix compost, un 
bon fertilitzant per a l’agricultura i la 
jardineria.

A Sant Celoni massa sovint trobem 
abocaments incívics de voluminosos 
barrejats amb altres residus tant a la via 
pública com en espais naturals. 

Aquesta imatge de poble desendreçat no 
ens agrada gens. A més barrejar residus 
dificulta el reciclatge i encareix el servei de 
recollida.  

Per desprendre’t correctament de mobles, 
matalassos, grans electrodomèstics, estris 
de la llar... tens 3 opcions: 
- El primer dimarts de mes, abans de les 

6 del matí, pots deixar-los s al costat 
dels contenidors

- Si no et pots esperar, pots trucar al 
servei gratuït de recollida concertada
al 607 18 52 87  

- També tens l'opció de portar els 
voluminosos a la Deixalleria i aconseguir 
fins a un 20% de bonificació en la taxa 
d’escombraries

Redueix Reutilitza Recicla

Reconnectem amb l’entorn
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La Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres 
de seguretat viària a la C-35 entre Vilalba Sasserra 
i Sant Celoni que començaran el mes de setembre. 
Els treballs abastaran un tram de 5,5 quilòmetres 
i consistiran principalment en la implantació a la 
major part del recorregut d’un tercer carril per a 
facilitar els avançaments, una mitjana central per 
a reduir el risc de xocs frontals i en l’estesa d’una 
nova capa de ferm en tot l’àmbit. Les obres tenen 
un cost de 4,1 MEUR i una durada de 10 mesos.

Pavimentació  
de la part nova 
del Cementiri

Nau magatzem per a Espai  
públic i per a entitats 
Es construirà al costat de l’actual nau de la Brigada 
a Can Pàmies. Això permetrà alliberar l’espai de la 
Cambra Agrària on s’ha de construir el nou Casal 
de la Gent Gran. Està previst que les obres comen-
cin aquest proper hivern. 

22 actes per infracció als  
propietaris de solars i parcel·les  
per manca de manteniment

Nou Casal de la Gent Gran  
S’ha iniciat la licitació del projecte del nou Casal 
de la Gent Gran per poder-ne disposar al llarg del 
2022. Un cop es disposi del projecte, es podrà lici-
tar l’obra, previsiblement abans d’acabar el 2022.   

Piscina descoberta  
S’ha iniciat la contractació del projecte de  
construcció de la piscina descoberta i espais 
complementaris a Can Sans. Un cop es disposi 
del projecte, es podrà licitar l’obra, previsiblement 
abans d’acabar el 2022.

Consultori mèdic a la Batllòria 
El Departament de Salut ja ha aprovat la memòria 
tècnica de les obres del nou Consultori mèdic. Les 
obres començaran a la tardor.

Equipaments  
en marxa

Noves millores a la C-35 amb  
l’ampliació a tres carrils entre  
Vilalba i Sant Celoni

Dins la tercera fase d’obres, s’està pavimentat tot l’àm-
bit del cementiri nou amb l’eliminació de la graveta i 
s’estan rehabilitant les cobertes de teula i els paraments 
de les illes 3-4, 5-6, 7-8 i 11-12 del cementiri antic. Es 
preveu enllestir les obres aquest estiu.

L’Ajuntament de Sant Celoni ha aixecat acta a 22 
persones propietàries de parcel·les per incompli-
ment de l’article 23.4 de l’ordenança municipal 
de bon veïnatge que fixa que “Els propietaris o 
posseïdors de terrenys en sòl urbà, solars i parce-
l·les han de mantenir-los en condicions adients de 
neteja i salubritat, evitant l’acumulació de residus 
i materials de diversa tipologia”.

Els espais han d’estar obligatòriament tancats, 
nets i amb la vegetació correctament cuidada. 
No fer-ho comporta una important proliferació 
de vegetació que genera percepció de deixadesa i 
suposa risc d’incendi, perills i molèsties veïnals. 
A més, incita a les persones incíviques a fer-hi 
abocaments incontrolats.

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!

Passera per a vianants 
adossada al pont del 
Pertegàs per comunicar 
el Polígon amb les 
urbanitzacions del 
Montnegre

Rotonda a l’entrada
de Riells i Viabrea i
adaptació del pas soterrat
de vianants que connecta
amb la Batllòria

Doble carril addicional 
en les dues direccions 

de la Porta de llevant de 
Sant Celoni a la Batllòria

Via ciclista entre 
Sant Celoni i la Batllòria

* S’està redactant el
projecte executiu

PROJECTES
EN MARXA

OBRES
ACABADES
O INCIADES

C
35

C
35

Reordenació d’accessos
a la C-35 per connectar 

amb el barri de les Torres, 
les Borrelles i el Polígon 

Molí de les Planes

Doble carril addicional 
de Vilalba Sasserra al 
Pont de la Tordera

Pas de vianants a l’alçada 
del barri de les Torres 
per connectar amb 
el Polígon Molí de les Planes

Fet!

Fet!

Inici: Setembre 2021

Inici: Abril 2021

* S’està redactant el
projecte executiu

* S’està redactant el
projecte executiu

Reconnectem amb l’entorn
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Referent en equipaments i serveis

L’Ajuntament de Sant Celoni ha engegat per segon 
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 amb un programa amb propostes pensades 
i adaptades a públics diferents. Durant el mes de 
juliol, han tingut molt bona acollida les activitats 
culturals, esportives i lúdiques com hores del conte, 

activitats d’aigua, zumba a l’aire lliure, passejades a 
la fresca o activitats de cultura popular... a més dels 
tradicionals Dijous a la fresca a la Pista d’Atletisme.  
La major part d’activitats es realitzen a les Pistes 
poliesportives de barri, als jardins de la Rectoria 
Vella i a la Pista d’Atletisme, uns espais que perme-
ten garantir el seguiment dels protocols de preven-
ció de la Covid-19.

Jocs de taula en família 
totes les tardes a la  
Biblioteca l’Escorxador

A la zona de la mitja lluna del passeig del 
Pertegàs s’han pintat jocs populars al terra, 
amb unes dimensions més grans, amb l’ob-
jectiu de potenciar l’espai públic com a lloc 
d’aprenentatge a través del joc a més d’embellir 
i promoure els espais públics com a punts de 
trobada entre els veïns i les famílies. S’hi pot 
trobar: un circuit de psicomotricitat, un tres 
en ratlla, el joc de Terra, Mar i Aire i el joc de 
serps i escales.

Els alumnes de l’Institut Escola Pallerola hi 
han col·laborat escollint els jocs a pintar.  De 
cara el curs vinent, la iniciativa arribarà a altres 
punts del municipi i per això es vol comptar 
amb la col·laboració de les associacions de 
veïns per escollir els espais més adequats. Tam-
bé s’ha proposat la participació de les escoles 
perquè apadrinin una zona i escullin els jocs a 
pintar al terra com un servei a la comunitat.

La programació Activem l’Estiu  
porta activitats a tots els barris 

Consulteu la programació del mes d’agost i reserveu entrada a www.santceloni.cat/entrades

Jocs al terra al passeig del Pertegàs 
Vens a jugar?  

La Biblioteca obre tot l’estiu  
en l’horari següent:
Matins: dimecres de 10 a 13.30 h
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres,  
dijous i divendres de 15.30 a 20.30 h

La Biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni obre 
durant tot l’estiu un espai de Jocs de Taula en 
família, totes les tardes de dilluns a divendres de 
15.30 a 20.30 h. La Biblioteca posa així a disposi-
ció d’infants i famílies més de 60 jocs cooperatius, 
d’estratègia, d’enginy, de coneixements...

TEATRE

ESPECTACLES

DANSA

MÀGIA

MÚSICA

CLOWN

Marcel i Júlia / La Baldufa / Marga Socias / 
Guillem Albà / La Bleda / Sixto Paz / 
Engruna Teatre / Trocateatre / 
Joan Vázquez /Inspira Teatre / 
Mag Lari / Orquestra Sant Cugat /
Els Atrevits... 

S A N T  C E L O N I

VENDA D’ENTRADES A WWW.SANTCELONI.CAT/TEATREATENEU A partir del 10 de setembre!

Gaudeix de l’espectacle!

FAMILIARS

Octubre 2021 - Gener 2022

Vine i juga  
amb la família! 

No cal inscripció  
prèvia.  

Aforament limitat.
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Referent en equipaments i serveis

Un miler d’infants i 
joves gaudeixen dels 
Casals d’Estiu

Un miler d’infants i adolescents han gaudit aquest 
mes de juliol dels casals d’estiu que han ofert 14 
entitats esportives, escolars i Ampa/AFA. Les en-
titats han organitzat una proposta inclusiva i se-
gura amb diferents temàtiques: casals esportius, 
de lleure, d’idiomes, tecnològics... per arribar als 
diferents interessos d’infants i adolescents. Una 
comissió formada per les entitats i l’Ajuntament 
s’ha encarregat del disseny de les activitats d’acord 
amb les directrius del Pla educatiu 360º. Aquest 
any, com a novetat, tots els casals han gaudit d’un 
dia d’activitats d’aigua, consistent en inflables i fes-
ta de l’escuma a la zona del Camp de Futbol.

L’Ajuntament contracta 9 joves 
a la primera Brigada Jove de 
Sant Celoni

Vols ser paradista  
a la Fira del Bosc?

Tallers d’arteràpia  
per a dones

En el marc del Servei a la Dona, l’Ajuntament ha ini-
ciat aquest mes de juliol un taller setmanal d’arterà-
pia que treballa l’expressió artística i les emocions. 
Es tracta d’un espai per crear, inventar, investigar i 
experimentar, així com fer acompanyament, amb 
l’objectiu que les dones usuàries reforcin la identi-
tat i l’autoestima. Els tallers són de 8 sessions, amb 
5 places cadascun i se’n programaran durant tot el 
curs vinent. 

Per contactar amb el Servei a la Dona 
93 864 12 12  / samdona@santceloni.cat
Presencialment: de dilluns a divendres  
de 9 a 14 h a l’Edifici Puigdollers

El projecte de la Brigada Jove s’ha posat en 
marxa per primera vegada aquest estiu a 
l’Ajuntament de Sant Celoni amb la contrac-
tació de 9 joves d’entre 16 i 20 anys que han 
aconseguit la seva primera feina i poden 
així millorar les seves habilitats laborals i 
l’adquisició de competències professionals. 
Els joves estan distribuïts en diferents àrees 
de l’Ajuntament: Habitatge (2 joves), Comu-
nitat, OAC, Promoció econòmica, Cultura 
(2 joves), Neteja viària i Brigada on estan 
realitzant tasques de suport als auxiliars i 
subalterns. L’adjudicació de les places entre 
les més de 80 sol·licituds es va fer a través 
d’un sorteig. Es tracta de contractes tempo-
rals amb una durada d’entre 1 i 2 mesos a 
jornada parcial o completa.

Si teniu un negoci dedicat a la creació, 
elaboració o venda de productes relacio-
nats amb el bosc, la VII Fira del Bosc  
de Sant Celoni prevista pel 16 i 17  
d’octubre és una excel·lent oportunitat 
per mostrar-los al públic. 
Podeu sol·licitar un espai a la Fira a  
www.santceloni.cat/formularis 
fins el 15 d’agost.

14 entitats esportives i escolars 
del municipi ofereixen una  
variada oferta d’activitats

2021
2022

Centre de Formació Ocupació
i Empresa del Baix Montseny

Del 23 d’agost al 9 de setembre de 2021
sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa a 
www.santceloni.cat/cfa

De l’1 al 9 de setembre
entrevistes per a la preinscripció (via telemàtica)

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
divendres de 9 a 14 h i de 16 a 18 h

Anglès
Informàtica
Graduat en Educació Secundària Obligatòria 
(presencial i a distància)
Formació a l’accés a CFGM, CFGS
i a la Universitat
Ensenyaments inicials 
(aprendre i perfeccionar la lectura i l’escriptura)
Forma’t. Curs de transició educativa i laboral  

OFERTA FORMATIVA
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Educació viària 

Adéu a un curs  
escolar atípic! 
Gràcies a tota la comunitat educativa
Ha acabat un curs acadèmic singular. La pandèmia ha condicionat el curs i cal agrair 
la tasca del professorat, dels centres, de l’alumnat i les seves famílies en un any tan 
dur i marcat per la incertesa constant. Fem un repàs a alguns dels programes en què 
Ajuntament i centres treballen plegats

Montquímic
300 alumnes 
de primària i 
secundària de 
Sant Celoni i 
la Batllòria han 
penjat i compartit 
els vídeos amb 
els experiments 
químics que 
han dut a terme als laboratoris dels seus centres 
en el marc del projecte Montquímic que enguany 
se centrava en la química de la vida quotidiana. 
Podeu veure tots els videos a  
www.santceloni.cat/26837

Robotseny
1000 alumnes 
dels centres 
educatius del 
Baix Montseny 
han participat al 
Robotseny que 
ha estat telemà-
tic i dedicat a la 
biodiversitat de 
les aus del nostre 

entorn. El repte de la competició de robots ha es-
tat fer un prototip de niu robotitzat amb les peces 
de lego i els reptes de la fira científica i tecnològi-
ca han estat l’elaboració de menjadores per a aus 
en època hivernal i l’anàlisi quotidiana de les aus 
de l’entorn més immediat.

Servei comunitari
260 alumnes de 
3r i 4t d’ESO han 
col·laborat en di-
ferents projectes 
de caire medi-
ambiental i social 
amb accions de 
compromís cívic. 
Les activitats 
dutes a terme 
aquest curs abasten àmbits molt diversos, com 
ara l’art, el suport a ONGs, el manteniment d’es-
pais públics, la conservació de la natura i el medi 
ambient, el reciclatge, la salut, l’activitat física i 
accions solidàries. Podeu consultar el detall de 
serveis a www.santceloni.cat/27081

Arts Escèniques  
a les Escoles
Més de 3.100 
alumnes des de 
l’Escola bressol 
fins a 4rt d’ESO 
han anat  aquest 
curs al Teatre 
Ateneu a veure 
espectacles de 
teatre, música, 
titelles, circ i màgia. L’Ajuntament organitza el  
programa d’Arts Escèniques i el  cofinancia.

Voluntariat educatiu
Tot i les res-
triccions per la 
pandèmia, hem 
pogut mantenir 
el voluntariat 
educatiu amb 
4 parelles del 
projecte LECXIT 
per millorar la mecànica i la comprensió lectora i 
un voluntari a l’Escola de Música.

Xerrades Creixem  
en Família
250 famílies han participat a les 
 4 xerrades de formació i acom-
panyament del projecte Creixem 
en Família que enguany s’han 
fet en format virtual promogu-
des per les AMPA i AFA dels 
centres escolars de la vila i 
la Biblioteca l’Escorxador 
amb el suport de  
l’Ajuntament.

Taller de ràdio 
Més de 320 
escolars han 
participat aquest 
curs al taller que 
apropa el món 
de la ràdio a 
l’alumnat fent de 
presentadors i 
presentadores de 
programes que s’han emès per Punt 7 Ràdio.  
Del treball realitzat n’han sortit 15 programes  
disponibles a www.radiosantceloni.cat

Reconeixement a 
l’esforç i al talent de 
l’alumnat celoní

Una samarreta per la 
mobilitat segura

L’Ajuntament de Sant Celoni va organitzar un 
acte de reconeixement a l’esforç i al talent de 
l’alumnat que ha tret els millors resultats a 2on 
de Batxillerat i a Cicles Formatius d’Administra-
tiu, Manteniment electromecànic, Mecatrònia i 
Química cursats al municipi. El reconeixement 
també es fa extensiu a les seves famílies i els pro-
fessionals dels centres on han estudiat pel suport, 
acompanyament i orientació que els han donat, 
imprescindible per assolir els millors resultats en 
l’àmbit acadèmic. 
 
2n de Batxillerat 
Nicole Aldama, Clàudia Ferrer, Mar Iglesias, 
Jana Palau i Marina Verdú 

CF Administratiu 
Kimberly Nicol Matute Chavarria i  
Alba Hernandez Ruano

CF Manteniment electromecànic  
Joan Arenas Burynska i Ian Fernandez Rubio

CF Mecatrònica
Sergi Bosch Peula i Joan Calero Ramírez

CF Química 
Angel López García i Paula Reales Ramos

Una alumna de l’escola Cor de Maria, Aina de la 
Torre, és la guanyadora del 2n concurs de disseny 
de la samarreta d’educació viària per a una mobili-
tat segura destinat als alumnes de 4t de Primària 
de les escoles del municipi. El proper curs, tot 
l’alumnat que participa a les activitats d’Educació 
viària organitzada per la Policia de Proximitat 
lluiran el seu disseny a la samarreta. La guanyado-
ra va rebre un obsequi de part de representants de 
la Policia local.

Al concurs hi han participat uns 208 alumnes  
de 4t de Primària de sis escoles de Sant Celoni i 
La Batllòria.

863 alumnes de P-5, 4t i 5è de primària i 4t ESO 
de totes les escoles han fet educació viària de la 
mà de la Policia local. Com a novetat, enguany 
s’ha incorporat el nou circuit permanent a les 
pistes esportives de Sant Ponç.
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Del 2 al 6 de setembre a Sant Celoni  
estem de Festa Major
Aquest any torna a ser una Festa Major singular 
condicionada per l’adaptació a les mesures de pre-
venció sanitàries per fer possible una festa segura 
del 2 al 6 de setembre. La bona feina de les entitats 
organitzadores i l’equip municipal ha permès tirar 
endavant una programació engrescadora.

Si bé no hi haurà proves del corremonts puntu-
ables, volem que els carrers s’omplin de senys i 
negres que llueixin amb orgull els seus colors.   
Us animem a engalanar les vostres cases,  
els aparadors... 

Els concerts es faran a la Pista d’Atletisme i als 
jardins de la Rectoria Vella i podrem gaudir d’un 
ventall ben diferent de propostes: The Sey Sisters, 
La Tribut, l’orquestra Diversiones, The Tiets,  
l’orquestra Yo suspendí, l’animació infantil amb 
el grup Xiula, El noi de Tona, Àngels Gonyalons 
i diversos grups locals.

Al Teatre Ateneu podreu gaudir del monòleg 
“Home orquestra” d’en Peyu i el concert de 
l’orquestra La Chatta. També hi haurà havane-
res, sardanes, activitats infantils, activitats de 
cultura popular i molt més.

Aquí teniu el 
cartell guanyador de 
la Festa Major 2021  
obra de Cassandra Ariza

Recordeu que els actes es faran amb cita prèvia, que haureu de demanar a  
www.santceloni.cat/entrades o de forma presencial a l’Oficina de Turisme

Caldrà està atents a les possibles adaptacions del programa a través del web, les xarxes socials i la ràdio municipal

Una bona temporada esportiva 
Felicitats esportistes i entitats!

4 equips del Club Bàsquet Sant Celoni han quedat primers  
a les seves respectives lligues. Júnior femení, Júnior masculí, 
Mini femení 2009 i Sènior femení

Els equips inferiors del  
FC Sant Celoni han que-
dat campions en les seves 
categories: l’Infantil A, l’Aleví 
E, el Benjamí B i el Prebenja-
mí C. El primer equip no ha 
pogut culminar l’ascens a 2a 
però ha acabat com el millor 
segon de tots els grups de 
3a Catalana.

Sant Celoni ha acollit per  
primera vegada hoquei de 
gran nivell amb el torneig 
Gladiators 3x3 disputat a 
finals de juny i amb la  
participació de més de  
30 equips de clubs  
d’hoquei d’arreu del país. 

Referent en equipaments i serveis

A partir  
del 24 

d’agost 
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FestaMajor
19, 20, 21 i 22 agost 2021

Bat�òriaLa 
Dijous
19 agost
Titelles a la fresca 
Travessant l’Himalaya 
amb Marta Esmarats
- 7 de la tarda
- Pati de l’escola Montnegre
* Cal inscripció prèvia

Cinema a la fresca
i kahoot
- 10 de la nit
- Pistes Poliesportives
* Cal inscripció prèvia

Divendres
20 agost
Activitats per a
grans i petits
Tir amb arc i llits elàstics
- De 5 a 8 del vespre
- Pati de l’escola Montnegre

Concert 
Los 80 Principales 
el millor tribut als 
grans èxits dels 80
- 10 de la nit
- Pistes Poliesportives
* Cal inscripció prèvia

Dissabte
21 agost
Espectacle 
de circ familiar 
Ni cap ni peus 
amb la Cia Circ Vermut
- 11 del matí
- Pistes Poliesportives
* Cal inscripció prèvia

Activitats per a joves   
Rocòdrom, tirolina i 
súper pista americana
- De 5 a 8 del vespre
- Carrer de les Escoles

Audició de Sardanes 
amb la cobla 
Ciutat de Terrassa   
- 7 de la tarda
- Plaça de l’església
* Cal inscripció prèvia

Dansa i percusió 
Emoriô amb la companyia
Sound de Secà
- 10 de la nit
- Pistes Poliesportives
* Cal inscripció prèvia

Dissabte
14 agost
Trial 4x4 La Batllòria
Inscripcions
- 8 del matí
- Camp de la Roca Umbert
Exhibicions
- de 9 del matí a 2 de la tarda i 
  de 3 de la tarda a les 8 del vespre
- Camp de la Roca Umbert
Aforament limitat
Organitza: La Batllòria Extrem 4x4

Diumenge
15 agost
Trial 4x4 La Batllòria
Inscripcions
- 8 del matí
- Camp de la Roca Umbert
Exhibicions
- de 9 del matí a 2 de la tarda i 
  de 3 de la tarda 

a les 6 de la tarda
- Camp de la Roca Umbert
Aforament limitat
Organitza: La Batllòria Extrem 4x4

Diumenge
22 agost
Missa
- 10 del matí
- Església parroquial

Activitats d’aigua 
per a tota la família 
- De les 11 del matí 

a les 2 del migdia
- Pistes Poliesportives

Activitats d’aventura
Wipe Out i inflable infantil
- De 5 a 8 del vespre
- Carrer Montnegre

Audició d’Havaneres 
amb el grup Peix Fregit
- 10 de la nit
- Pistes Poliesportives
* Cal inscripció prèvia

www.santceloni.cat/entrades
Per internet

Presencialment
A la Unió Batllorienca del 17 al 21 d’agost
Dimarts, dijous i divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a divendres de 16 a 20 h

Si queden places lliures, el mateix dia 
de l'activitat es posaran a diposició 
per ordre d'arribada.

Entrades

ENTRADA

Concert  
Homenatge  
a la Vellesa

Alumnat de l’Escola Montnegre pinta  
un mural per conscienciar sobre la  
conservació del patrimoni natural

Dissabte 3 de juliol va tenir lloc a la Batllòria el 
69è Homenatge a la Vellesa, un merescut acte de 
reconeixement a les persones grans de la Batllòria. 
La celebració va comptar amb l’actuació del grup 
Mil·lenium i el Patronat de la Gent Gran va fer en-
trega d’una placa en homenatge a la persona més 
gran de la festa d’enguany.

Els alumnes de 2n i 3r de primària de l’Esco-
la Montnegre són els autors del mural que han 
pintat al mur del darrere del Camp de Futbol de la 
Batllòria per conscienciar sobre la conservació del 
patrimoni natural. Aquesta acció es va fer els dar-
rers dies del curs escolar com a cloenda del projecte 
Toca Bosc que pretén apropar els alumnes al conei-
xement d’un bosc proper al seu poble, descobrir les 

seves característiques, així com fomentar valors de 
cura i respecte per l’entorn.
 
A causa de la pandèmia, el curs passat no van po-
der pintar i per aquest motiu aquest any també ho 
han fet els alumnes de 3r. Esperem que l’any vinent 
es pugui tornar a celebrar la festa del Toca Bosc 
amb les famílies i el veïnat. 

La Batllòria
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Espai obert

Agraïment a M. Dolors Blanché  
i Josep Puigdefàbregas  
de l’Associació de Donants  
de sang

La celonina Maria Costa 
ha complert 100 anys  
Per molts anys!

POUM SOTERRAMENT  
impacte visual/SALUT

La botiga Mora Vigas  
guanyadora del 2on premi  
del concurs d’aparadors  
Red Point

La campanya #PelsValents ja ha  
recaptat 500.000 € per a la lluita  
contra el càncer infantil   

La campanya de venda d’escuts 
solidaris amb l’etiqueta  
#PelsValents a benefici de 
l’Hospital Sant Joan de Déu 
ja ha arribat al 500.000 €. Per 
celebrar la fita, els impulsors de 
la iniciativa, els caps de la Policia 
local de Sant Celoni, Caldes de 
Malavella i Hostalric, juntament 
amb els alcaldes dels respectius 
municipis i representants de 
la Policia de la Generalitat i de l’Hospital Sant Joan de Déu, es van reunir 
el mes de juny. Des de l’inici de la campanya el 2017 s’ha anat estenent el 
seu àmbit d’actuació a altres comunitats autònomes i diversificant els seus 
productes, que ara inclouen, a més dels escuts, mascaretes o rellotges.

La celonina Maria Costa ha complert 
100 anys envoltada de la seva família. 
L’alcalde Raül Garcia va anar a felici-
tar-la el passat 17 de juny en nom de 
tots els celonins i celonines i a portar-li 
un ram de flors. El va acompanyar el 
secretari de l’Esplai de la Gent Gran, 
Joaquim Puigtió, que la van obsequiar 
amb una placa commemorativa.

Maria Costa va néixer a Vic on hi té 
tota la família. Es va casar amb l’An-
tonio Ramon i van tenir 3 fills. L’any 
1947 van venir a viure a Sant Celoni 
per la feina del marit i des d’aleshores 
sempre ha viscut al poble on s’hi ha 
sentit acollida per tothom. Es va fer 
sòcia de la Creu Roja i durant molts anys va col·laborar de foma molt activa com 
a voluntària al Centre sociosanitari Verge del Puig.

Per molts anys!

L’Ajuntament de Sant 
Celoni ha fet un petit reco-
neixement a Maria Dolors 
Blanché i Josep Puigdefà-
bregas que deixen de liderar 
l’Associació de Donants de 
sang després de molts anys 
de dedicació i bona feina. El 
passat 28 de juny, l’alcalde 
Raül Garcia i les regidores 
Magalí Miracle i Sònia 
Segarra els van fer lliurament d’una placa i un ram de flors en un acte a 
la Sala de plens on també hi van assistir representants de la Creu Roja, 
Catalunya contra el Càncer, l’Associació Neurològica Baix Montseny i 
membres locals i comarcals de l’Associació de Donants de Sang, La bona 
tasca realitzada i la solidaritat dels celonins i celonines ha fet possible fer 
créixer les donacions al municipi. Durant els darrers quinze anys s’ha 
passat de 570 donacions el 2006 a 1189 donacions el 2020. 

Moltes gràcies per tants anys de bona feina i  
moltes gràcies a totes les persones donants de sang!

En els últims 60 anys Sant Celoni quasi ha triplicat la seva població, de 6.764 h. 
a 18.136 h. I de tenir una barrera urbana supramunicipal, el tren, ha passat a 
tenir-ne sis, la C-35, l’ AP-7, la LAT (línia d’alta tensió), el TAV I l’oleoducte 
Martorell-Figueres.

En les consideracions tècniques a valorar en qualsevol projecte supramunicipal 
com els que tenim a Sant.Celoni es visen els espais protegits, hàbitats d’interès 
comunitari +prioritaris, geomorfologia accidentària, els criteris de selecció... la 
salut... Fer un nou POUM implicarà, naturalment, una participació multidisci-
plinària.

El nou POUM té previst que la LAT que passa pel territori s’hagi de soterrar obli-
gatòriament atès el seu impacte paisatgístic? El redactat del P-16 així ho indica 
i també parla de ...”nivells adequats d’exposició de la població a la contaminació 
electromagnètica”... Quins son aquests nivells ...?  Se sap que amb el soterra-
ment els camps electromagnètics augmenten 2, 3, 4... vegades! 

Els regidors, en el seu dia, hauran de votar aquesta obligació de soterrar la LAT i 
plantejant-se’n la conveniència respecte la salut.

Les barreres supramunicipals són infraestructures quasi inamovibles, la LAT 
es vol moure d’aèria a soterrada. I per què no traslladar-la?  Endesa va fer, en 
el seu moment, una proposta de sobredimensionar el voltatge d’aquesta línia, 
la Roca-Salt de 132Kv a 220Kv, el Parlament, Moció 91/X, encarregà al Col·legi 
d’Enginyers el seu estudi. L’Ajuntament en podria prendre protagonisme pro-
posant el trasllat de la LAT. Es tractaria de resoldre els interessos de les parts i 
evitar el soterrament: la Generalitat disposaria d’una nova possibilitat en la seva 
política energètica i ENDESA resoldria una petició tècnica i a la vegada el seu rol 
econòmic. La SOSTENEBILITAT i el principi de PRECAUCIÓ hi tenen cabuda, 
en la proposta. 

Esteve Rodoreda

La firma de moda de peces de bany Red 
Point ha atorgat a la botiga celonina 
Mora-Vigas el segon premi del concurs 
d’aparadors  que tenia per lema la col·lecció 
ECO. Els guanyadors  premiats van ser 
escollits a través dels vots de la premsa i de 
la ciutadania. La gala de lliurament es va 
fer el 5 de juliol i Maria Antònia Mora va 
recollir el premi de 750€. Moltes felicitats! 
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Grups municipals

Escoltem  
els barris
Benvolguts celonins i celonines,  
batlloriencs i batllorienques

Finalitza el curs i s’apropen les vacances. 
Des del PSC de Sant Celoni i la Batllòria volem traslladar un agra-
ïment sentit als professors, professores i mestres i en general, 
al conjunt de la comunitat educativa, per haver completat un 
nou curs, igualment complicat com l’anterior i ple d’incerteses. 
Així mateix, volem seguir agraint la feina del personal sanitari de 
l’Hospital i del CAP. La darrera onada ha colpejat Sant Celoni i la 
Batllòria i els nostres metges, metgesses, infermers i infermeres 
han romàs al peu del canó per a seguir vetllant per la salut de 
tots i totes. És una excel·lent notícia que la vacunació segueixi 
avançant a bon ritme a Catalunya i al conjunt de l’Estat, però 
l’esdeveniment de la darrera onada ens recorda que encara ens 
queda l’últim esforç, que cal seguir practicant una actitud res-
ponsable i solidària.

Des del PSC finalitzem un nou curs polític encapçalant l’oposició 
al nostre municipi. Una oposició que ha estat i seguirà sent molt 
activa, que ha portat la iniciativa allà on el Govern, de JXCAT i 
ERC, hi posava una actitud conformista o passiva. Per a seguir 
treballant per a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes encetem 

una nova agenda que es recolza en quatre pilars: la promoció del 
municipi i el seu entorn a través de la cultura, l’esport i el turisme; 
la millora de la neteja viària i del servei de recollida de residus i 
de l’estat dels ferms; l’impuls d’un catalanisme obert i integrador 
per a combatre els nacionalismes recalcitrants i excloents; i el 
diagnòstic de les mancances dels barris a tots els nivells. 

Escoltarem els barris, els seus veïns i veïnes i representants a les 
seves associacions. Els escoltarem perquè nosaltres provenim 
dels barris i en som ciutadans orgullosos. I atendrem les seves 
demandes perquè som conscients i patim les conseqüències 
d’uns serveis i unes infraestructures que no son els adequats per 
a un municipi com el nostre.

Des de mitjans del primer semestre hem iniciat una ronda de vi-
sites als barris, visites a consciència que han donat lloc a anàlisis 
profundes sobre les potencials millores a impulsar i les flagrants 
mancances a denunciar. Fins ara, hem comparegut, acompa-
nyats per veïns i representant de les respectives associacions, 
a les Borrelles, les Torres, el barri Baix Montseny, Sant Ponç i al 
Turó de la Mare de Déu.

Durant les visites i reunions mantingudes en els diversos bar-
ris hem constatat la necessitat d’incrementar els recursos de la 
brigada de jardineria, així com de la revisió del dimensionament 
del servei de recollida de voluminosos. Sovint ens trobem amb 
disposició de voluminosos el dia que no toca. Però també és 

habitual que el servei no sigui capaç de recollir la totalitat dels vo-
luminosos disposats el dia que toca. Si l’Ajuntament es refereix al 
primer cas com una mostra inacceptable de manca de civisme, 
posa excuses com ara que es llencen molts voluminosos (sic) 
per a emmascarar un fet evident: que no s’ha informat de forma 
suficient ni pels canals adequats de quin és el dia en què s’ha de 
llençar els voluminosos ni de les possibilitats alternatives, i que 
cal incrementar la freqüència de recollida. I el mateix cal fer amb 
el servei de recollida de residus i amb el servei de neteja viària. 
Especialment als barris, on la freqüència és molt inferior que a 
les zones cèntriques. Que el municipi es trobi brut i deixat no és 
només culpa de les actituds incíviques i, si volem que el poble 
presenti una imatge acceptable, caldrà destinar recursos en allò 
que de veritat importa.

Així mateix, hem pres consciència de la manca de manteniment 
d’alguns espais recreatius i de la necessitat imperiosa de donar 
compliment d’una vegada per totes a l’acord que vam signar a 
finals de 2019 amb l’Equip de Govern: arreglar els ferms i aceres, 
que en molts punts de molts barris es troben en un estat penós i 
ja han causat accidents.

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

Que retorni a la 
gent, l’esforç de 
la gent
El 2012 el govern de Mari-
ano Rajoy va fer un sona-
da operació financera per 

aconseguir el “rescat” de la Unió Europea: la cre-
ació de la SAREB. Aquesta societat, coneguda 
també com el “banc dolent”, tenia per objectiu 
comprar tots els actius immobiliaris (solars, lo-
cals, hotels, pisos, cases, etc.) que els bancs i 
les caixes havien embargat i que no es podien 
treure de sobre per injectar liquiditat a les enti-
tats bancàries i col·locar-los després al mercat. 
L’operació de la SAREB va costar a l’Estat més 
de 52.000 milions d’euros. I 9 anys després, quin 
és el resultat?

Que l’Estat inverteixi diners en habitatge, d’entra-
da, és molt positiu. Però què passa quan aquest 
diners surten de les butxaques de tots els con-
tribuents i només acaben servint per a una part 
de l’objectiu, en aquest cas el rescat bancari? 
Aleshores es converteix en una presa de pèl. 

A 2021, 9 anys després del seu naixement,  
SAREB té a Sant Celoni i la Batllòria una trente-
na d’habitatges residencials, a més d’un nombre 
important de garatges, locals comercials i algun 
solar. Fa molt temps que l’Ajuntament està tre-
ballant en el primer dels convenis amb aquesta 
entitat per tal que 9 pisos de SAREB passin a ser 
gestionats per l’Ajuntament, en forma de lloguer 
social. Per tant, a hores d’ara, encara no hi ha 
cap habitatge de SAREB que hagi passat a ser 
gestionat per l’administració més propera als ve-

ïns i les veïnes de Sant Celoni i la Batllòria.

Per posar remei a aquest disbarat, ERC recla-
marà en propers dies al Senat el retorn imme-
diat d’aquests actius i, en paral·lel, ha portat al 
Parlament una Proposició de Llei que modifiqui 
els estatuts d’aquesta entitat per tal de forçar-la 
a cedir a les administracions públiques un 30% 
dels seus immobles i així fer front a l’emergència 
habitacional. Esperem que prosperi aquesta ini-
ciativa. Que retorni a la gent, l’esforç de la gent.

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

Recuperem 
l’espai públic!
Les places i els carrers de 

Sant Celoni i la Batllòria han sigut sempre el centre 
de l’activitat social del municipi. Són els espais on 
celebrem les festes populars, on ens hem conegut, 
parlat i emocionat tots plegats. En definitiva, a l’es-
pai comú és on som i ens fem poble.

L’ús i les prioritats de l’espai públic varien amb el 
pas del temps depenent de les necessitats de la 
població i del sistema. Amb l’auge del transport 
individual els carrers es van convertir en espais re-
servats als cotxes en detriment dels espais de so-
cialització: tant les pilotes dels infants com les ca-
dires de la gent gran van anar desapareixent. Mica 

en mica, però, es van anar “recuperant” places i 
alguns carrers per a vianants; malgrat les prime-
res reticències ningú no qüestiona ara que fou una 
bona decisió.

Aquesta recuperació de l’espai públic va compor-
tar que tornessin els jocs i les trobades a la fresca. 
Des del govern municipal, però, en comptes de fo-
mentar i adaptar aquest espai comú, es va optar 
per limitar i sancionar les activitats permeses. 
Va començar amb la prohibició de les pilotes als 
parcs i places. Recentment, ho hem vist amb les 
restriccions d’anar amb patinet o bicicleta pels 
trams de vianants. És evident que l’espai públic 
ha de ser un espai de convivència, però aquesta 
s’ha de construir sobre el respecte mutu. Després 
ens queixem perquè els joves es tiren el dia amb les 
pantalles; coi, se’ls ha expulsat dels carrers!

Tot això afegit a l’ordenança que prohibeix a 
les entitats culturals, esportives, socials i po-
lítiques penjar cartells fora dels escassos espais 
habilitats. A més a més, aquests espais han de ser 
compartits amb els negocis i comerços. Si el poble 
es va apagant és perquè cada dia es posen més 
traves a l’activitat popular. No és normal que es 
multi una associació per haver enganxat amb cel·lo 
un cartell en una caixa de llums.

L’espai públic no ha de ser un espai “d’ordre” es-
tricte, sinó un espai viu i popular. Cal construir des 
del civisme un lloc comú de trobada, un lloc com-
partit per gaudir i pensar plegats el nostre poble.

CUP Sant Celoni i La Batllòria
@cupsantceloni

Gràcies!
Tanquem un curs complex, 
immersos encara en els efec-
tes de la pandèmia que ens 
ha tocat viure. Fent mirada 
enrere, davant de les dificul-
tats viscudes, el que sentim és 

un sentiment d’agraïment per l’esforç, la bona feina i 
coresponsabilitat que, des dels diferents sectors, heu 
portat a terme, i és el que volíem, resumidament, ex-
pressar-vos en aquestes línies de l’Informatiu.

Evidentment, gràcies a totes les persones i instituci-
ons que treballeu en l’àmbit de la Salut i heu estat la 
punta de llança de la lluita contra la malaltia. Gràcies 
pel vostre temps, pel vostre esforç i la vostra vocació 
per les persones.
 
Gràcies a les entitats socials amb qui conjuntament 
hem treballat per atendre les creixents necessitats de 

la nostra gent. Amb rigor i compromís, sempre hi sou! 
A les associacions de veïns, amb qui hem anat com-
partint les problemàtiques, preocupant-vos de la dina-
mització dels nostres barris i fent de punt de trobada. 
Al Consell de Poble de la Batllòria, que heu mantingut 
l’activitat i heu seguit treballant a fons per millorar el 
poble! A les entitats culturals, molt afectades per les 
restriccions a la vostra activitat, amb qui seguim de 
prop per poder trobar fórmules de viure la cultura de 
la manera més segura. Tenim moltes ganes de retro-
bar-nos als carrers! 

Gràcies als centres educatius i a tota la comunitat edu-
cativa, també als centres i entitats d’educació no for-
mal. Vam començar un curs ple d’interrogants i amb 
un gran esforç per adaptar-nos a les mesures. I, amb 
dificultats, però, hem pogut tirar endavant projectes 
educatius transformadors pel municipi molt potents.

Gràcies a tot el teixit empresarial local. Al nostre co-
merç, la nostra restauració... Assumint els reptes per 

adaptar-se a la realitat de cada moment, treballant 
junts trobant fórmules per donar empenta al nostre 
sector serveis, molt afectat per les mesures. Comerç 
viu, Sant Celoni viu!

I seguiríem amb un llarg etcètera d’agents socials, 
institucions, empreses, organitzacions, que heu con-
tribuït des del vostre àmbit a anar superant els en-
trebancs d’aquests mesos i que no podem recollir 
en aquest breu apartat. Però, en definitiva, gràcies a 
totes les persones que, amb responsabilitat, esforç i 
compromís, heu ajudat a alleugerir aquesta enorme 
pressió que ens ha portat la covid-19. Només amb 
la implicació col·lectiva som capaços de superar els 
grans reptes que tenim al davant. Només des de l’es-
tima i la participació conjunta farem millor el nostre 
municipi. Junts anem més lluny! Moltes gràcies!

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



FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGOST

SETEMBRE

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

Exposicions

RECTORIA VELLA
Del 4 de setembre  
a l’1 de novembre

Sant Celoni entre  
els anys 70 i 80
Fotografies de Josep M. Miquel

CAN RAMIS

Del 4 al 26 de setembre
Concurs de cartells 
Festa Major 2021

L’entrevista

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

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

Teresa Vallicrosa és 
actriu nascuda a Sant 
Celoni on encara 
manté lligams.  Ha 
treballat per tot 
arreu, ha fet televisió, 

cinema... però sobretot teatre!  
Ella serà la pregonera de la Festa 
Major de Setembre 2021. 

Teresa, celonina d’origen i  
ara “tornes” a visitar-nos.  
Sí, vaig néixer aquí al poble. Vaig 
marxar als 18 anys, i ara ja fa un 
temps que visc entre Barcelona i  
Sant Celoni.

Com ets vas iniciar en el món 
del teatre?  
Jo a l’hora del pati de l’escola cantava 
òpera, explicava acudits a l’hora 
de matemàtiques i m’agradava fer 
personatges  estranys com bruixes. 
Aquí vaig veure que m’agradava, però 
es clar, era impossible pensar que 
una persona de la meva quinta fos 
actriu, i llavors la vida m’hi va anar 
portant. Un estiu vaig anar a Prades 
de Conflent on vaig fer un curset de 
teatre. Allà vaig veure que enlloc de 
fer filosofia que era el que jo pensava 
que volia fer, m’agradava més el teatre 
i vaig entrar a l’Institut del Teatre i 
fins ara.

Vas començar a fer teatre  
aquí al poble?  
Sí. Vam començar aquí amb un grup 
d’amigues amb “El grup ganyota”.  
Aleshores ens vam buscar una obra i 
vam fer “ Berenàveu a les fosques” de 
Josep Maria Benet i  Jornet. Aquesta 
va ser la primera experiència amb  
públic que he tingut. Clar, jo ja vaig 
notar  una mena de cosa aquí dins i 
un plaer i una por, però un disfrutar 
de veure que amb la gent passava 
alguna cosa i aquí va ser quan vaig 
notar el cuquet.

Com va ser l’entrada a 
l’Institut del Teatre? 
Mira, vaig anar a Barcelona el mateix 
any que va arribar en Tarradellas, 
el “ ja sóc aquí!”.  Em vaig presentar 
a les proves de l’Institut i vaig tenir 
la sort que m’agafessin. Per a mi va 
ser un salt immens i llavors ja vaig 
quedar-me a viure a Barcelona. Vaig 
començar a fer teatre professional 
amb  l’obra “El  Despertar de la 
Primavera” . Vam crear un grup amb 
una colla de joves, i va venir Dagoll  
Dagom, Mario Gas i un no parar.

I els teus pares ho van 
entendre?  
Mai em vam dir  “això no, Teresa”, 
més aviat em deien “No t’agradaria 
ser mestra?”. Com si ser mestra no 
fos una cosa molt seriosa i de molta 
responsabilitat! Però mai, mai em 
van posar traves. De fet a casa s’havia 
escoltat molta música. El meu pare 
declamava Verdaguer. Venien sempre 
a veure’m. S’emocionaven amb segons 
quines funcions. El meu pare tenia 

botiga i jo sé que fardava de filla amb 
les clientes.  

El salt professional has dit que 
va ser amb “El despertar de la 
primavera”. 
El debut va ser a l’any 78. Va ser 
la primera obra i vam guanyar un 
premi al Festival de Sitges. Però es va 
estroncar perquè anant de bolos vam 
tenir un accident i part de la compa-
nyia va quedar molt mal ferida. Vaig 
treballar a una companyia que vam 
fer “En Pepito enamorat” als anys 
80. Vam venir a fer-ho a l’Ateneu i hi 
havia iaies esgarrifades i era la cosa 
mes naïf que hi ha al món! El  salt per 
a mi important va ser entrar a Dagoll 
Dagom. M’havien vist a “En Pepito 
enamorat”  que era un musical i on 
cantàvem, fèiem Jazz, claqué... em 
van fer una prova i vaig entrar. 

Vas començar amb el teatre 
però també t’agrada la música. 
Sí que m’agradava la música però 
quan a la meva època feies teatre, 
cantar i el teatre musical no existia. 
Jo crec que vaig ser de les primeres 
actrius que vaig fer musical. 

Això també t’ha obert portes... 
El cantar molt perquè no hi ha tanta 
gent que ho faci. Al principi les per-
sones que també cantàvem, no érem 
considerats actors a l’ús. Semblava 
que si no ploraves molt i no feies 
tragèdia no eres un actor. Ara per 
sort les coses han canviat i ara quan 
més capacitats tinguis i més maneres 
trobis d’arribar al públic, molt millor. 

De tota la teva carrera quin és 
el millor record? 
Tinc la sort d’haver fet coses real-
ment molt importants. Amb Dagoll 
Dagom vam voltar molt, a Vene-
çuela, a l’Argentina. Això et permet 
també conèixer la gent del país i 
és fabulós! Personalment he tingut 
molta sort d’haver treballat amb un 
gran director que és Mario Gas que 
és una persona de teatre, un capità 
de vaixell. Va haver-hi  un espectacle 
que ens va marcar a tots moltíssim i a 
mi també que era el “Sweeney Todd” 
d’Stephen Sondheim. Potser pel tipus 
de música i pel que s’explica arribava 
moltíssim al públic i gaudíem tant els 
de dalt com els de baix. Vam tenir la 
sort que vingués l’autor de Broadway, 
el senyor Sondheim. Li va agradar 
moltíssim.

T’ha estat fàcil arribar  
a primera línia? 
S’ha de treballar molt i és una feina 
que t’exigeix moltíssim. Sempre estàs 
de cara als altres. La mateixa profes-
sió t’examina, has d’estar sempre bé. 
De tant en tant també tens alguna 
garrotada i  has de tornar a pujar. 
Més que pensar que m’ha estat  fàcil 
és que vaig encetar un camí que he 
anat fent.  Al camí hi ha pujades i 
baixades. Però en general no em puc 
queixar.  

També has fet televisió i 
cinema.  
De televisió més, de cinema poc. Si 

la teva parella també és actor i tens 
fills, compaginar-ho tot és complicat 
i jo vaig posar per davant sobretot els 
meus fills. Si a les hores del teatre li 
sumes els fills, el cinema i la televisió 
és impossible fer-ho bé tot i fer-ho 
amb salut. Per això, jo vaig optar molt 
més pel teatre. 

Era el que havies triat d’inici, 
no?  
Sí i el que realment m’agrada. A mi 
m’agrada molt el contacte amb la 
gent. Els actors notem al públic, es 
nota.  Sempre comentem “avui estan 
distants, avui estan freds”. Hi ha una 
energia que es nota i a mi m’agrada. 
Fer equip i grup també m’ha agradat  
sempre i això el teatre t’ho dona.

Has treballat amb figures  
com Mario Gas, Calixto Bieito,  
Dagoll Dagom... tots han  
marcat la manera d’actuar  
o t’han deixat fer? 
Cada director és del seu pare i la seva 
mare. Per exemple, amb en Calixto 
Bieito vaig fer un parell de coses. És 
un home molt apassionat que està 
sempre animant als actors.  En Mario 
Gas és una persona que confia molt 
amb l’art de cada actor i et deixa que 
tu proposis, i si t’entens, el resultat 
normalment és molt bo. Et permet 
que facis i després et guia. L’impor-
tant és tenir un bon director, un bon 
text i que t’hi entenguis. Llavors sur-
ten moltes coses. Amb Dagoll Dagom 
sí que era una creació col·lectiva. 
Vam fer moltes improvisacions. Ens 
guiava una mica en Bozzo però era 
una cosa de tots. 

Durant la teva trajectòria artís-
tica has rebut diversos premis. 
Com els has viscut? 
Tots volem que ens estimin, i és esti-
mació, reconeixement i una vegada 
te l’han donat ja està!  Te n’has de 
guanyar un altre, si arriba. Sempre 
amb molta gratitud i emoció. Hi ha 
un premi que sempre pensava “Os-
tres aquest m’agradaria”. Era el premi 
Margarida Xirgu que només es dona 
a actrius i aquest me’l van donar per 
una obra que es deia “ Yo maté a 
mi hija”, un cas real que va succeir a 
Madrid i me’l van concedir! Potser és 
el que m’ha fet més il·lusió de tots. 

Amb tots aquests anys de car-
rera ha canviat gaire el treball 
d’actrius i actors? 
Ha canviat tot moltíssim! Catalu-
nya sempre ha estat  un lloc molt 
creatiu amb teatre. He viatjat diverses 
vegades a Madrid i ens admiraven 
moltíssim als actors de Catalunya  i 
el teatre que es feia. Amb el temps 
ha anat canviant, ens hem quedat 
una mica estancats i a vegades a fora 
ens han passat la mà per la cara. No 
ens podem creure massa les coses, 
el teatre s’ha de treballar i és evident 
que canvia perquè jo ara que tinc 63 
anys i veig que la gent jove té altres 
coses a dir, altres maneres, altres 
tècniques. Hi ha molt audiovisual. 
Treballar amb gent jove ara és una 
lliçó, no només pel tipus de teatre 

que fan si no, per com veuen la vida.  
Jo tinc una filla que es dedica al teatre 
i clar, veig la seva opinió. Ens hem 
d’obrir i escoltar i mirar a la gent jove 
moltíssim.

Quin consell els hi donaries als 
actors i actrius més joves o que 
comencen ara ? 
Que es tirin de la moto, que ho facin, 
que ho intentin! Que vegin molt 
teatre que siguin molt receptius i que 
no siguin gent individualista, que 
estiguin oberts als companys i que 
observin. Observar la gent del carrer, 
imaginar-se vides. I que no deses-
perin, que és un ofici difícil, però 
sempre endavant.

Què tens ara entre mans,  
Teresa?  
He tingut una funció durant un any. 
Durant tota la pandèmia, vam estar 
fent bolos  amb “ Instruccions per a 
enterrar un pare “ que ara hem aturat 
però potser que hi hagi més actua-
cions.  També estic preparant una 
cançó per un espectacle que es farà 
per inaugurar la temporada teatral a 
Barcelona.  

Ara tens 63 anys, tens intenció 
de jubilar-te? 
No! Els actors podem allargar.  
Van sortint papers. Jo ara estic en 
una edat massa gran per segons 
quins papers i massa jove per segons 
quins altres. Tot i això, ja he fet de 
iaia de 80 anys. Quan et fas més 
gran, baixa una mica les possibilitats 
de treball, però m’ho agafo amb mol-
tíssima filosofia. He fet coses molt 
maques i també s’ha de tenir temps 
per fer-ne altres. El teatre no s’ho ha 
de menjar tot. 
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Teresa Vallicrosa Actriu

Quin és el millor racó de  
Sant Celoni per perdre’s? 
El meu, Olzinelles.

On portaries algú de fora?  
Que veiés el esgrafiats de  
l’Església, a la Rectoria Vella i  
al barri de La Força.

Si fossis alcaldessa del poble, 
què faries? Vigilaria més el tràn-
sit dels patinets i bicicletes a llocs 
que van en contra direcció, que 
són un perill pel la gent del carrer. 
Quan travesses el carrer, sempre 
mires cap a la direcció per on 
vénen cotxes i ara et trobes amb 
gent a tota velocitat en contra 
direcció amb patinets i bicicletes. 

Com t’imagines Sant Celoni  
al 2030? Evidentment està evo-
lucionat. De quan era jove a ara, 
Sant Celoni ha millorat moltíssim. 
M’agradaria que hi hagués molta 
incursió social, que tothom se 
sentís de Sant Celoni. Espero que 
si es treballa, s’aconseguirà, amb 
més cultura amb més possibili-
tats per la gent jove. I també  
me l’imagino més net de  
contaminació. 

Un desig per Sant Celoni. 
Que tiri endavant, que els  
celonins estiguin feliços de ser 
a Sant Celoni, que s’estimin el 
poble i que facin tot el possible 
perquè sigui un poble viu i sa.

El millor record que tens 
lligat al poble. 
Ara recordo quan veníem de 
colònies i anàvem al darrera de 
la Rectoria i fèiem  l’hora dels 
adéus. També  l’escola, les 
monges, m’ho vaig passar molt 
bé. Els records d’infantesa de 
Sant Celoni, l’escola, les amigues 
i aquell  Sant Celoni amb pocs 
cotxes i que tots ens coneixíem, 
això és un bon record.


