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Formació. Paraula clau i indispensable que ha d’estar sobre la taula en tots els reptes que ha-
guem d’emprendre, tant col·lectius com individuals. Per això, en un context “post-covid” in-
cert, amb un entorn laboral complex, posem en valor i enfortim tots els processos de formació 
i acompanyament de les persones. En aquest Informatiu us presentem alguns d’aquests ser-
veis que des del Sax Sala pivotem i ens fan referents al Baix Montseny. 

Hem viscut una tardor plena de propostes culturals, de proximitat i de posada en valor del 
nostre entorn. Hem pogut recuperar una Setmana del Bosc que ha estat el fil conductor de 
moltes activitats que han ressonat a natura, literatura, creació, art, consciència, música, proxi-
mitat... i ens han connectat amb les Festes de Sant Martí que haurem encetat quan tancàvem 
aquest Informatiu. Tot això és possible gràcies a un munt de gent que, de manera associada o 
a títol individual, treballant amb l’equip municipal, fan que passin coses molt boniques a casa 
nostra i que ens posicionen a l’exterior. Moltes gràcies a tothom!

Precisament molts d’aquests valors son els que van ser signe d’una persona a qui trobem molt 
a faltar, i és que ja fa deu anys que en Santi Santamaria ens va deixar. Persona visionària, crea-
tiva, entusiasta, va contribuir a situar la vila de Sant Celoni al món i la cuina catalana al primer 
nivell internacional. Per aquest motiu hi ha vàries iniciatives de la societat civil que ho han 
volgut recordar, i des de l’ajuntament hem volgut embellir l’espai on hi ha l’escultura que l’ho-
menatja, amb un nou element que recull el sentit de l’escultura i el llegat del Santi. És la nostra 
gent que fa gran la nostra vila i, per això, ho volem posar en valor. Des d’allà on siguis, Santi, 
moltes gràcies per tot!

I tanquem l’Informatiu fent repàs d’alguns dels projectes acabats o en marxa. A destacar l’es-
forç que hem fet en posar el dia el Cementiri de Sant Celoni, pavimentant tota la part nova 
i rehabilitant la majoria d’illes de nínxols antics. També continuem millorant, amb Agbar, la 
xarxa de subministrament d’aigua potable, amb unes obres importants al carrer Santa Rosa, 
que ens ajudaran a garantir una millor pressió a un bon sector del municipi. I a la Batllòria ja 
estem posant a punt el Centre Cívic per acollir activitat, i hem començat les obres a les Casetes 
per ubicar-hi el nou Consultori mèdic. Tot això mentre hem elaborat un pla de millora de ferms 
per, de manera més eficient i decidida, posar al dia calçades i voreres, fent-les més segures i 
més accessibles. Seguim! 

    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 14.30 h 
i dilluns de 16.30 a 19 h

Matins: dimarts de 9 a 13.30 h i dijous de 9 a 12.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 19 h

TRÀMITS DIGITALS

Música, humor, teatre, 
literatura, natura, esports...  
Escolta els de casa!

Punt 7 Ràdio

En directe o baixa’t els podcasts a 
www.radiosantceloni.cat
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SAX SALA
L’Ajuntament de Sant Celoni aposta per la formació al llarg de la vida, la formació com a eina per 
millorar el futur de les persones joves i adultes, per facilitar la reincorporació al mercat laboral i 
l’adaptació a un entorn de treball en canvi constant. Aquesta aposta es materialitza al Sax Sala, 
Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny, un equipament que ha esdevingut 
referent comarcal a nivell formatiu. Més de mil alumnes hi passen cada any.

Aquestes són les principals línies de formació del centre:

Les aules de Sax Sala acullen cada any moltes forma-
cions amb el denominador comú d’anar dirigides a 
persones que volen emprendre negocis. Es fan 
sessions i cursos de comptabilitat, vendes, publicitat 
en línia, e-commerce, xarxes socials, màrqueting, 
estratègia, etc.

Ofereix també formació en gestió empresarial amb 
una programació formativa que incideix en la millora 
dels coneixements i capacitats necessàries per liderar i 
gestionar una empresa de forma efectiva i l’organitza-
ció de jornades i tallers per tal que les empreses 
estiguin al dia dels temes d’interès.

Més de 100 persones i empreses participen cada any 
en aquestes formacions i activitats.

Una aposta per la formació continuada, 
d’accés al món laboral i de suport 
a les empreses

FORMACIÓ D’ACCÉS I RECICLATGE 
PER AL MÓN LABORAL

FORMACIÓ PER A LES EMPRESES 
I PERSONES EMPRENEDORES

����������������������Cursos que 
proporcionen la quali�cació adequa-
da per a la inserció laboral de perso-
nes desocupades i es programen 
perquè responguin i s’adaptin al 
màxim a les necessitats de les empre-
ses. La durada dels cursos no és �xa i 
varia segons la seva programació, 
continguts i horaris. Es van iniciant 
diferents cursos al llarg de l’any. 
Properament es preveuen desenvolu-
par cursos de formació per atendre a 
l’alumnat amb necessitats educatives 
especials, dinamització d’activitats en 
el lleure infantil i juvenil i manipulació 
d’aliments. 

Més de 120 alumnes hi 
participen cada any

�����������������������������������Aquestes sessions faciliten eines i 
orientacions en el procés de recerca de feina. Les properes parlaran de 
signatura digital i idcat mòbil, tràmits amb el SOC i el SEPE, ús de les borses 
de treball online, com guardar informació al núvol, com buscar feina més 
enllà dels 45 anys, i la preparació d’una entrevista de feina... 

Més de 80 persones que participen cada any a aquestes formacions

- Formació continuada de joves i adults
- Formació d’accés i reciclatge per al món laboral de persones 

en situació d’atur i treballadores en actiu 
- Formació per a les empreses i persones emprenedores

Trobaràs el calendari de cursos amb matrícula oberta a www.santceloni.cat/formacio
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Centre de Formació, 
Ocupació i Empresa 
del Baix Montseny

�����������������������������������
��������������·�������������
	���
��	����
���������������������������
��������Aquest curs el PTT acull una 
trentena de joves. En els darrers 
cursos més del 80% dels joves que 
passen pel PTT continuen la seva 
formació en algun dels Cicles Forma-
tius de Grau Mitjà.

����	�������	���������	�������
���������������������������������
��������������� Aquest curs s’han 
matriculat més de 40 alumnes. Al 
llarg dels anys més del 80% dels 
alumnes aconsegueix el Graduat 
en Educació Secundària.

Sax Sala - Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny
Montserrat, 28  / Tel. 93 867 41 75
saxsala@santceloni.cat
Horari: De dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h Divendres, de 9 a 14 h

FORMACIÓ CONTINUADA DE JOVES I ADULTS
��������� ���������	�������
����� són formacions més �exibles 
que permeten als joves construir un 
itinerari formatiu individualitzat. 
Aquest curs prop de 30 alumnes 
passaran per aquestes formacions. 
Un cop �nalitzat l’itinerari formatiu, 
alguns joves s’incorporen al món 
laboral i d’altres continuen la seva 
formació.

������������������������������������
��������������	��������	����������
���	��	�����������������������������
���� Enguany, uns 50 alumnes s’han 
matriculat en aquests cursos. Un cop 
�nalitzats més del 80% d’alumnes 
s’incorporen a la Formació 
Professional o a la Universitat.

�����������������������
��������
�	�����������������
�����
El centre ofereix els cursos d’alfabetit-
zació digital I, II i III que permeten que 
aquelles persones que no han tingut 
accés a la formació en noves tecnolo-
gies assoleixin una formació bàsica. El 
100% de les persones que s’inscriuen 
assoleixen la formació necessària en 
noves tecnologies per fer tràmits 
online, utilitzar xarxes socials, correu 
electrònic i eines de l’o�ce.

�������������
�������������������
��������������������������Enguany, 
més de 100 persones estan millorant 
el seu coneixement de la llengua 
anglesa tant a nivell oral com a nivell 
escrit. A més a més, aquelles perso-
nes que ho desitgen poden fer al 
mateix centre els exàmens o�cials de 
la Cambridge University.

����������������������
	���
�������	������������������������
��	����� Aquelles persones que no 
van poder accedir a l’escola de 
petites, tenen la possibilitat d’apren-
dre a llegir i escriure, matemàtiques 
bàsiques i ciències socials i naturals. 
Prop de 120 persones estan cursant 
aquests ensenyaments.

Contacta amb Sax Sala
i t’informarem!

www.santceloni.cat/saxsala
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Referent en equipaments i serveis

Noves millores al Cementiri de Sant Celoni 
amb la pavimentació de tota la part nova

Sant Celoni es dota d’un Pla de millora de ferms,  
calçades i voreres 2021-2023

Renovació de la xarxa  
d’aigua del carrer Santa 
Rosa per millorar la quali-
tat del subministrament

Aquesta setmana han començat les obres 
d’adequació d’una sala al segon pis del Centre 
Cívic del carrer Major de la Batllòria, un espai 
que acollirà les activitats del grup de dones de la 
Batllòria que fan labors i pintura, entre altres ne-
cessitats. D’aquesta manera s’allibera el Casal de 
la gent gran de les Casetes que ha estat acollint 
les activitats d’aquest col·lectiu i que serà la seu 
del nou Consultori mèdic.

A mitjans d’octubre han començat les obres de 
reforma i adeqüació de Les Casetes, un espai que 
ha d’esdevenir el nou Consultori Mèdic de la Bat-
llòria Les obres consisteixen en la pavimentació i 
redistribució interior de l’espai per adaptar-lo a les 
necessitats sanitàries.

Aquests darrers mesos s’ha fet una diagnosi de l’estat actual de tots els ferms i paviments en sòl urbà 
del municipi amb l’objectiu de redactar un Pla director d’inversions vinculades a les millores de 
ferms, calçades i voreres urbans de Sant Celoni 2021-2023.  Aquest document servirà per planificar 
les inversions de manteniment i reparació a realitzar en els propers anys per ordre de necessitat i 
disponibilitat econòmica.

A mitjans d’octubre s’ha donat per enllestida la 
Fase 3 de les obres del cementiri de Sant Celoni. 

Aquesta fase comprenia els treballs següents:
- Pavimentació de tot l’àmbit de la part nova
- Rehabilitació de les cobertes de teula i els 

paraments de les illes 3-4, 5-6, 7-8 i 11-12 
de la part antiga

Aquestes obres aporten una gran millora en  
l’accessibilitat a l’equipament i faciliten el  
desplaçamentde les escales de mà.

La companyia concessionària del servei municipal 
d’aigua de Sant Celoni, Agbar, està treballant en 
la renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer 
Santa Rosa, entre els carrers Dr. Trueta i Pau 
Casals. Les obres, amb  un cost previst de 288 mil 
euros, van començar a finals de setembre amb una 
durada prevista de 6 mesos i beneficiaran a 470 
persones abonades. Es millorarà la pressió en el 
subministrament i es minimitzaran les incidències 
i reparacions a la zona.  Actualment l’obra se centra 
en el tram del carrer santa Rosa, entre Doctor 
Trueta i carrer Flemming.
Coincidint amb aquestes obres, s’ampliaran les 
dues voreres del carrer Santa Rosa per tal de 
millorar l’accessibilitat i la mobilitat del veïnat.

Obres iniciades al Centre 
Cívic del carrer Major

Comencen les obres a les Casetes per  
ubicar-hi el nou Consultori mèdic

La Batllòria
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Referent en equipaments i serveis

Roba usada Oli vegetal

La lluita contra 
l’incivisme no s’atura

Vols adoptar un 
gos o un gat?

Vine a veure’ls!
Masia Can Clarens Vallgorguina

 

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

 

 
 
  
 

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

 
 
 
 

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

 
 
  
 

Nom: Jade
Sexe: Femella
Edat: Jove
Mida: Mitjana

 
 
 
 

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

 

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

Nom: Loco
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.

 
 
  
 

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

 
 
 
 

Nom: Gat Vall
Sexe: Mascle
Edat: Cadell
Mida: Mitjana

Apostem pel reciclatge!

Oli vegetal: 6,30 tones recollides el 2020

Si esteu fent neteja d’armari i no sabeu què fer 
amb la roba vella, usada o calçat, o fins i tot amb 
roba estripada o retalls de tela, recordeu que a 
Sant Celoni i la Batllòria hi ha 18 conteni-

dors de recollida repartits pel 
municipi. També existeix un espai 
habilitat a la Deixalleria comarcal 
al Polígon Industrial Molí de les 
Planes.

Fent ús dels contenidors de roba 
disminuïm el nombre de residus 
tèxtils, estalviem en consum d’ai-
gua i energia i aconseguim donar 
una nova oportunitat. 

Què s’en fa?
Després de la recollida, la roba és triada, rentada i 
sargida per després ser classificada i condicionada 
en funció de la seva qualitat per a donar-li alguna 
sortida: botigues, mercats, donacions o venda a 
l’engròs. La roba que no arriba a tenir la qualitat 
suficient per a ser reutilitzada pot fer-se servir 
com a matèria primera (material per la fabricació 
de mantes, materials per a la insonorització, etc.) o 
reciclar-se com a draps d’ús industrial. La resta es 
destina a tractaments finalistes en incineradores o 
abocadors.

Consulteu la ubicació dels contenidors a www.santceloni.cat/residus

El 2020 hem recollit a Sant Celoni i 
la Batllòria: 49,62 tones de tèxtil

Redueix Reutilitza Recicla

9 punts
de recollida
d’oli vegetal
embotellat

Des de l’agost a l’octubre, l’Ajuntament de Sant Celoni ha denunciat 12 per-
sones per abocaments de residus voluminosos a la via pública, 2 persones 
per no recollir les defecacions de gossos al carrer, 2 més per portar deslli-
gats gossos potencialment perillosos i 6 per penjar publicitat fora dels llocs 
habilitats. A més s’han fet 15 avisos per abocaments de voluminosos. 

Aquest darrers mesos, la Policia de proximitat ha registrat prop de 20 actes 
vandàlics amb mobiliari urbà (fanals trencats, bancs de fusta, papereres, pi-
lones, tapes de claveguera) i 3 contenidors cremats. Aquests incivisme a més 
té un cost econòmic molt elevat. Apel·lem a la responsabilitat de tothom per 
acabar amb aquestes accions.

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

NO TENIM
EXCUSA!
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Un any més, l’octubre ha portat la Setmana del
Bosc a Sant Celoni amb la Fira del Bosc els 
dies 16 i 17 d’octubre a l’entorn de la Rectoria Vella 
amb més de 40 parades de productes relacionats 
amb el bosc de productors de proximitat, a més 
d'un programa de tallers, jocs infantils i un espai 
gastronòmic. 

Enguany la VII Setmana del Bosc ha posat l’accent a 
la cultura amb dues propostes artístiques: El Bosc i 
els sentits, un recorregut al barri de la Força per les 
instal·lacions artístiques de 6 creadors de Sant 
Celoni o vinculats al Baix Montseny i amb Brots de 
poesia, fragments de poesia de temàtica forestal als 
aparadors dels comerços.
 
En el marc d’un concert als jardins de la Rectoria 
Vella, es va lliurar el Premi Bosquerol de l'any a 
l'artista i poeta Perejaume, que el va recollir de la 
mà de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, 
que també va participar a la inauguració d’El Bosc i 
els sentits. Diumenge 17 d’octubre, es va fer l’acte 
d’inauguració del Fons Martí Boada a l'església de 
Sant Llorenç de Vilardell, un important patrimoni 
arxivístic, documental i material.

VII SETMANA
BOSCDEL

Fira del Bosc

Poesia als aparadors El Bosc i els SentitsLliurament Bosquerol de l’any

Tallers familiars i jocs infantils

Inauguració Fons Martí Boada

Espai gastronòmic

Amb motiu del 10è aniversari de la mort del cuiner Santi Santamaria, l'Ajuntament ha volgut 
embellir l'espai on hi ha l'escultura "A en Santi Santamaria" de Jaume Rodri amb un nou element 
informatiu que recull el sentit de l'obra i el reconeixement al llegat d’aquest celoní universal. 
Aquest és un dels diferents actes de record previstos.

Santi Santamaria va estrenar el Racó de Can Fabes a Sant Celoni l'any 1981 i 7 anys després va rebre 
la primera estrella Michelin. Al 1994 es convertí en el primer cuiner de l'Estat en aconseguir 3 
estrelles. La seva projecció no va parar de créixer, sempre amb una cuina de la terra, sense perdre 
mai de vista el seu poble i el seu Montseny, fins a arribar a dirigir el Sant Celoni de Madrid a més 
d'altres restaurants a l'Hospitalet, Toledo, Dubai i finalment, el Santi, a Singapur.

S'embelleix l'espai dedicat a Santi Santamaria 
en el 10è aniversari de la seva mort 
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Referent en equipaments i serveis

La Biblioteca amplia l’oferta  
de clubs de lectura
La Biblioteca l’Escorxador ha engegat el curs 
amb dos clubs de lectura més. D’aquesta manera  
ofereix un total de 4 clubs de lectura, que compten 
amb la participació d’unes 60 persones. 

Un club de lectura és una activitat en la qual un 
grup de persones aficionades a la lectura llegeix el 
mateix llibre durant un període de temps deter-
minat, generalment un mes, per després comen-
tar-lo junts i debatre’n diferents aspectes, com per 
exemple els personatges, la trama o el contingut. 
L’objectiu principal de l’activitat és incrementar 
el gust per la lectura, ja que quan es comparteix, 
l’experiència lectora millora.

Voluntariat  
per la llengua! 
T’hi apuntes?

Carretera i manta
Per a persones amb esperit i passió viatgera 
ofereix un club de lectura al voltant d’un  
ampli concepte de la literatura de viatges,  
des de novel·les d’aventures o històriques,  
fins a cròniques o viatges a les profunditats  
de l’ésser humà.
Conduït per Antonio Bueno 

Quan?  
Cada tercer dijous de mes a les 18.30 h
Places disponibles

L’Escorxador
Dedicat a novel·les de diferents gèneres i 
autors, per a persones que gaudeixen llegint i 
comentant novel·la i narrativa.
Conduït per José Luís Ibáñez

Quan?  
Cada últim dimarts de mes a les 18.30 h

Places exhaurides: apunta’t a la llista d’espera

Entre Plantes
Un club de lectura diferent dedicat al conei-
xement de les plantes del nostre entorn més 
proper. A més de la trobada de lectura 
mensual, cada trimestre es fa una sessió 
de descoberta del nostre entorn natural. 
Enguany el cicle està dedicat a la riera de 
Pertegàs. 
Conduït per Josep M. Panareda

Quan?  
Cada primer dimecres de mes a les 18.30 h
Places exhaurides: apunta’t a la llista d’espera

Nimbus
Destinat a nens i nenes que estan cursant  
5è i 6è de primària a qui encanti llegir.
Conduït per Marta Clua i Teresa Lozano

Quan?  
Cada segon divendres de mes a les 18.30 h
 
Places exhaurides: apunta’t a la llista d’espera 

- T’agradaria conèixer persones d’arreu  
del món que volen practicar el català per 
poder parlar-lo sense vergonya? 

- Vols millorar i ampliar el teu ús del català?
 
El Voluntariat per la llen-
gua (VxL) és un progra-
ma per practicar català 
a través de la conversa. 
Es basa en la creació de 
parelles lingüístiques for-
mades per un voluntari 
o voluntària, que parla 
català fluidament, i un 
aprenent o aprenenta, 
que en té coneixements 
bàsics i vol adquirir fluïdesa. L’objectiu és que 
les persones aprenentes es llencin a parlar la 
llengua i puguin practicar en un context real i de 
forma relaxada. Les trobades poden ser presen-
cials o virtuals. Actualment hi ha  
6 parelles actives!

Informa’t a:
Oficina de Català de Sant Celoni
Tel. 677 25 54 84
santceloni@cpnl.cat

Reforç de competències i millora 
d’hàbits a alumnes de primer a 
quart d'ESO
Horari: els dimarts de 18 a 19 h

Disposes d’una hora

Busquem persones voluntàries per ajudar 
en projectes educatius

Apunta-t’hi!

Projecte Lexcit 
a la Biblioteca

Escola d'Adults

Escola Bressol 
Municipal El Blauet 

Escola Municipal 
de Música i Teatre

Acompanyament Escolar 
amb Càrites Parroquial

Acompanyament lector a 
l'alumnat de 4t o 5è de primària 
Horari: dimecres o dijous de 
17.30 a 18.30 h

Suport a l'aula, reforç escolar o 
suport a persones nouvingudes 
que no entenen el català
Horari: matí i tarda

Suport a les aules per a 
estudiants del ram de l'educació 
Horari: matí i tarda

Suport al bon funcionament de 
l’aula amb infants entre 3 i 7 anys 
o bé amb alumnat amb Necessi-
tats Educatives Específiques
Horari: tardes

o omple el formulari que trobaràs a
www.santceloni.cat/formularis

a la setmana?

Adreça’t a l'àrea d'Educació 
trucant al 93 864 12 13

NOU!

NOU!
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El Sot de les Granotes 
renova la sala de fitness 
amb noves màquines i 
material 

Competicions normalitzades i  
retorn del públic a les grades 

Bon nivell esportiu!

Quatre medalles d’or i tres d’ar-
gent i una de bronze son l’excel-
lent resultat dels esportistes del 
Karate Club Just al Campionat de 
Catalunya celebrat a Sant Celoni 
el 23 d’octubre i organitzat per la 
Federació Catalana de Karate. 

A aquests bons resultats cal 
afegir la medalla d’or per Joan 
Just Clopés aconseguida el 31 d’octubre a Leganés que el proclama 
campió  de la Lliga Nacional Júnior i Sub 21  RFEK 2021. 

Felicitats karateques!

L’esforç dels clubs, famílies i del mateix Ajuntament per adaptar-se als diferents protocols per prevenir la 
Covid-19 ha estat durant aquest darrer any molt important. Sortosament, el curs ha començat amb un re-
torn a la normalitat a les competicions i amb el públics omplint les grades. En aquest nou context, diversos 
clubs han organitzat actes de presentació de la temporada, com el Futbol Club Sant Celoni el passat 1 de 
novembre o el Club Bàsquet Sant Celoni el 7 de novembre.

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes 
ha renovat la sala de fitness amb noves màquines 
isotòniques i tot el material i bancs de pes lliure. 
Les noves màquines porten una pantalla on, a més 
de les instruccions en vídeo per utilitzar-la correc-
tament, es pot veure l’exercici que s’està realitzant 
i enregistrar-lo perquè el tècnic pugui verificar la 
taula d’exercicis que prèviament ha introduït. 

Després d’uns mesos difícils per la pandèmia,  
el Sot ha iniciat el nou curs amb un increment  
significatiu de les persones abonades que ja 
arriben als 2180.

Excel·lents resultats del karate  
Club Just al Campionat  
de Catalunya Un any més el Centre 

Excursionista Sant Celoni 
ha organitzat la Marxa pel 
Montseny amb marxeta. 
Dos recorreguts de 23 
km i de 14,5 km que van 
convocar 560 persones, 
entre corredors i caminai-
res. Sortida i arribada a 
l’aparcament del Pavelló. 

560 participants a la Marxa i  
marxeta pel Montseny

T E A T R E

Venda d’entrades: 
www.santceloni.cat/
teatreateneu

MÚSICA

Feeling good 
Joan Vázquez

Dissabte

19 h
18 desembre

TEATRE FAMILIAR 

Diumenge

12 h
2 gener

Kl’aa la teva
cançó

¿Quieres pecar
conmigo?

TEATRE

Dissabte

20 h
22 gener

MÚSICA

Orquestra simfònica
de Sant Cugat

Inspira Teatre

Les 4 estacions
de Vivaldi

MÀGIA

Una nit amb
el Mag Lari

Dissabte

18 i 21 h15 gener

TEATRE

Classe 
Sixto Paz

Dissabte

19 h
13 novembre

DANSA KM0

Diumenge

18 h
21 novembre

Lliurament del
10è guardó
Indaleci a la
implicació
social

Els guàrdies
del Taj Mahal
Trocateatre

TEATRE KM0 MÀGIA

Shado

Divendres

20.30 h17 desembre

21 h, 20 h i 18 hdesembre

TEATRE FAMILIAR

Sopa de pedres

Diumenge

12 h
5 desembre

Engruna Teatre

Diumenge

18 h
9 gener

Mag Lari Eixample Teatre
BUTACA
JOVE

BUTACA
JOVE

BUTACA
JOVE

10, 11, 12OCTUBRE ’21 / GENER ’22

Gaudeix de
l’espectacle!

ORG: BAR TEATRE

ORG: BAR TEATRE

Acte de presentació de la temporada del FC Sant Celoni: 26 equips, 372 jugadors i 60 personal tècnic
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L’Ajuntament signa un conveni 
amb SAREB per poder disposar  
de 9 pisos de lloguer social

Sant Celoni i la Batllòria tindran 
un espai per al dol perinatal i 
gestacional

L’Ajuntament de Sant Celoni amb el suport tècnic de la Diputació de 
Barcelona està redactant el Pla Local d’Habitatge que ha de definir les 
polítiques municipals en aquest àmbit per fer front als nous reptes pels 
propers  anys. Una de les fases del Pla és el procés participatiu que ara 
comença i que vol recollir les aportacions de la ciutadania, entitats, pro-
fessionals del sector, grups polítics i tècnics municipals. Participa-hi!

L’Ajuntament de Sant Celoni està treballant en l’adequació d’un espai perquè les 
famílies que han perdut un fill abans o poc després de néixer, en especial a aquells 
que no poden ser enterrats, els puguin retre homenatge. Aquests espais s’ubicaran 
al cementiris municipals de Sant Celoni i de la Batllòria i seran un entorn recollit 
perquè les famílies puguin recordar els seus fills i filles.

*2 €
TOTES LES
BUTLLETES

TENEN 
PREMI!

QRSOLIDARI
*A BENEFICI 

DE L’ASSOCIACIÓ

NEUROLÒGICA 

BAIX MONTSENYQR
SOLIDARI
COMERÇ SANT CELONI

*A BENEFICI DE 
L’ASSOCIACIÓ

NEUROLÒGICA 
BAIX MONTSENY

2 €
COMPRA LA TEVA

BUTLLETA SOLIDÀRIA!

TOTES TENEN PREMI!

*

Després de molts mesos de treball, l’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un 
conveni de col·laboració amb SAREB, la Societat de Gestió d’Actius Proce-
dents de la Reestructuració Bancària, que permetrà al consistori disposar de 
moment de 9 pisos durant 4 anys, prorrogables fins a 4 anys més per destinar a 
lloguer social. La renda que pagaran els inquilins s’ajustarà al nivell d’ingressos 
de la unitat familiar. El consistori continuarà les negociacions amb SAREB per 
disposar de més pisos per seguir donant resposta a la mancança que pateixen 
les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i social.

A finals de setembre, l’Ajuntament de Sant Celoni va signar l’escriptura de 
compravenda d’un pis per poder-lo incorporar com a recurs per a situacions 
de vulnerabilitat residencial del municipi. L’acord de compravenda es va fer 
per tanteig i retracte, un 
procediment que atorga a 
les administracions públi-
ques el dret de compra pre-
ferent sobre un habitatge 
propietat d’entitats bancàri-
es provinents de processos 
d’execució hipotecària 
que estiguin en procés de 
venda a un tercer. Un cop 
es facin les obres d’adequa-
ció, es destinarà a cobrir les 
necessitats socials i d’accés 
a lloguer a preu assequible.

Referent en equipaments i serveis

Inici del procés participatiu  
del Pla Local d’Habitatge

Sessió participativa oberta a tota la ciutadania
Data: dimarts 30 de novembre, 20 h
Lloc: Sala Bernat Martorell de Can Ramis 

Consulteu la documentació del Pla local d’Habitatge a:  
www.santceloni.cat/participa
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Grups municipals

Impulsem nous 
espais de dol 
gestacional  
als nostres  
cementiris
Ara que s’acosta el 25 de 

novembre, Dia internacional per l’eliminació de 
la violència contra les dones, convé recordar, de 
nou, que la nostra societat encara no ha assolit 
la igualtat entre gèneres. És una obvietat que cal 
repetir perquè no caigui en l’oblit i perquè ni per 
un moment puguem arribar a pensar que això 
ja està fet i que ens podem centrar en una altra 
cosa que ens amoïni més. 

És per això les formacions polítiques progressis-
tes –malauradament en coneixem d’altres que 

reclamen tornar enrere i recloure la dona a la in-
visibilitat més absoluta– aprofitem els espais de 
govern que tenim, com el de la Generalitat o el 
de l’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria, per 
dur a terme polítiques que ens facin avançar en 
la transició feminista. I ho fem perquè volem ga-
rantir el dret de les dones a viure lliures de rols 
imposats i d’estereotips, lliures de violències. 

I per fer-ho cal impulsar multitud de polítiques i 
accions transversals que tinguin la perspectiva 
de gènere, com ara, per esmentar-ne només al-
gunes, promoure l’esport femení, introduir l’edu-
cació afectivosexual en l’educació primària o de-
senvolupar tot un conjunt d’accions enfocades a 
garantir els drets sexuals i reproductius, així com 
a habilitar espais de dol perinatal i gestacional.
 
Fa temps que hi treballem i ben aviat seran una 
realitat: els cementiris de Sant Celoni i de la Bat-

llòria tindran un espai recollit on les famílies –però 
sobretot les dones– que hagin perdut un nadó 
durant l’embaràs, el part o els primers moments 
després de néixer, podran canalitzar el seu dol. 
Són espais que les ajudaran a suportar millor un 
dolor que sovint porten en solitud i són un primer 
pas cap a la humanització d’un procés, el de la 
pèrdua d’un nadó no nascut, fins ara abordat de 
forma molt millorable pel conjunt de les institu-
cions.

Seguim treballant per un Sant Celoni i una Bat-
llòria més socials, més sostenibles i més femi-
nistes.

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

SEMPRE SEREM 
UN POBLE VIU
Aquest article està dedicat 

a la cultura popular i al conjunt de persones i or-
ganitzacions que la viuen i la fan viure. La cultura 
que neix de nosaltres, del poble, i floreix als carrers 
i a les places. Han sigut temps molt complicats. 
Fa anys que l’associacionisme de Sant Celoni i la 
Batllòria ha de remar contra corrent per mantenir la 
seva activitat i sobreviure.

Falten espais per a l’autogestió; com ara un casal 
de joves, centres cívics, escenaris fixos, etc. Es res-
tringeix l’activitat publicitària de les associacions, 
que no tenen cap altra mitjà que els cartells, només 
permesos als tòtems habilitats – sota amenaça de 
sanció – i les xarxes socials. Es pretén eliminar el 

magatzem compartit de la Cambra Agrària sense 
que hi hagi cap alternativa assegurada que pugui 
complir les mateixes funcions – o, com seria ideal, 
millorar i tot les condicions aprofitant el canvi! –.

La pandèmia ha sigut una forta estocada, però no 
letal. I no ha sigut així, precisament, perquè hi ha 
gent que fa que les coses passin. Perquè hi ha per-
sones que es mouen i treballen incansablement, 
contra tot i contra el temps, per la Comunitat i la 
Cultura. Darrere de cada acte, de cada concert i de 
cada barraca hi ha hores de reunions, feina i,
sobretot, molt compromís. Gràcies a qui, des d’on 
sigui i com sigui, feu de Sant Celoni una vila viva. 
Perquè el poble i la cultura són alegria; són els fo-
naments sobre els quals construïm la nostra iden-
titat col·lectiva. Veïnatge no és només una relació 
d’adjacència: va molt més enllà, implica i ha d’im-

plicar molt més. Només la comunitat ens permet
combatre la inèrcia del desarrelament i la desafec-
ció que ens condemna a l’aïllament i a l’individualis-
me. Cuidem-la i construïm-la entre tots.

Aprofitem per celebrar el 9è aniversari de La Clau, 
un dels centres neuràlgics de la Cultura Popular 
del Baix Montseny. També volem felicitar iniciatives 
com la de la Sonora, que va ser un èxit, i que és 
part de tot el que vindrà.

Perquè malgrat tot i contra tot, som i serem un po-
ble viu.

CUP Sant Celoni i La Batllòria
@cupsantceloni

Parlant de  
números...
El passat mes d’octubre 
vam aprovar inicialment les 
ordenances fiscals pel 2022 
(12 vots a favor i 5 en contra). 

L’escenari del 2022 és força incert i complex: per-
dem mig milió d’euros d’IBI d’autopistes, que sumats 
a l’increment del preu de llum i gas i la pujada de les 
despeses dels diferents contractes degut a l’alt IPC, 
genera molta pressió a les finances municipals.

I això sense tenir en compte l’estocada que repre-
senta la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’impost de les plusvàlues, que ens faria perdre 
900.000 € (sense tenir en compte el que calgui 
reingressar). Cal que l’Estat garanteixi el correcte 
finançament dels municipis, sense que això recaigui 
sempre en més pressió fiscal als ciutadans, per tal 

de garantir la viabilitat econòmica dels ajuntaments i 
la correcta prestació dels serveis que son necessaris 
per la població.

Sense tenir en compte les plusvàlues, la proposta 
d’ordenances pel 2022 ha estat congelar la majoria 
de tributs. Hi ha un increment de l’IBI pels grans 
establiments industrials i comercials i l’augment de la 
taxa de residus.
 
Pel que fa a la taxa de residus: el 2019 les despe-
ses de l’ajuntament en concepte de residus i neteja 
eren de prop 1.300.000 €. Pel 2022 la despesa 
puja a més de 1.800.000 €, degut a l’increment 
del contracte de neteja (uns 150.000, que malgrat 
això el grup socialista encara el volia encarir més) i 
del preu i taxes del Consorci de Residus del Vallès 
Oriental (presidit pel Partit Socialista). Per això aquest 
any hem hagut de tornar a pujar la taxa, quedant a 
185 € la quota domèstica (recordeu que hi ha una 
bonificació de fins el 20% en l’ús de la deixalleria). Tot 

i això aquest increment encara farà que entre el que 
ingressem per la taxa i el cost del servei tinguem uns 
60.000 euros de dèficit que s’assumeixen per altres 
partides del pressupost municipal.

Així, doncs, l’increment d’ingressos que tindrem 
per les noves ordenances no absorbirà totes les 
necessitats sorgides, que s’hauran de treballar a 
nivell de pressupost. Tot i això estem a l’espera del 
desenllaç de les plusvàlues i les propostes de l’Estat 
per tal de no provocar una trencadissa irreparable a 
les finances municipals. Seguim treballant per una 
millor gestió dels recursos i per oferir els serveis 
que necessitem al municipi, sense demagògia, amb 
transparència, i amb la màxima vocació de servei 
públic.

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



FARMÀCIES DE GUÀRDIA

NOVEMBRE

DESEMBRE

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 6 de novembre  
al 23 de gener

Límits Ignots
Els llindars gràfics de la pintura
Pintures d’Ignasi Deulofeu / Ignot

L’entrevista

“Sempre hem volgut 
que els gegants  
siguin una part de 
la festa celonina i 
que allà on hi hagi 
festa i alegria hi 
siguin”

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

 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

A Jordi Deumal la 
fal·lera gegantera li 
ve de lluny! Des del 
82 fins ara s’ha man-
tingut vinculat a la 
cultura popular de la 

mà dels Gegants de Sant Celoni: 
la Maria del Puig i en Martí. Amb 
ells han participat en mil i una 
fites i han portat el nom de  
Sant Celoni arreu del país i  
molt més enllà. Enguany la Colla 
de Geganters de Sant Celoni està 
d’aniversari: fa 40 anys!

Jordi, tota una vida lligada a 
la Colla de Geganters de Sant 
Celoni, d’ on et ve l’ interès pels 
gegants?  
És una cosa que surt de manera 
natural quan comencem a treure 
els Gegants fora de Sant Celoni. La 
primera sortida va ser a Sant Esteve de 
Palautordera, però l’amor gran gran 
em va venir al 1982 a Matadepera 
durant una trobada internacional de 
Gegants. Va ser un amor d’aquells que 
no sé com descriure, una estimació 
als gegants una estimació en aquest 
món de la fal·lera gegantera, que des 
d’aquell moment em va quedar ja 
gravada per sempre.

I com sorgeix la Colla de  
Geganters de Sant Celoni?  
A partir dels anys 80 algunes de  
les persones del grup d’animació 
Cumatrenbumsa que ens dedicàvem a 
fer cercaviles arreu de Catalunya, vam 
començar a introduir el gegants a les 
sortides i llavors, mica a mica, es va 
anar transformant en colla gegantera

La Colla s’ha implicat sempre 
i s’hi implica amb les escoles 
i altres entitats del municipi. A 
què respon aquest compromís? 
Si parlem de les escoles, sorgeix de 
la voluntat d’apropar els gegants als 
nens, que els coneguin no només per 
fora si no també per dins… com es 
munten… L’activitat a les escoles sor-
geix per mostrar la cara més interna 
del món dels gegants i de la Colla, i 
que els nens i nenes els trobin més 
propers. Que els puguin palpar i que 
hi puguin entrar i en puguin conèixer 
les entranyes. És per aquest motiu que 
sempre hem volgut que els gegants si-
guin una part de la festa celonina i que 
allà on hi hagi festa i alegria hi siguin.

Les escoles de la vila han anat 
construint els seus propis 
gegantons i capgrossos, la 
ciutadania no falta mai a les 
activitats que organitzeu.. com 
valoreu aquesta resposta? 
Durant aquests 40 anys que portem 
fent activitats sempre hem tingut per 
part de la gent una resposta súper 
positiva. Sempre que sortim veiem els 
carrers plens de cares d’alegria, tant 
dels més petits com dels més grans. 
Aquesta il·lusió d’estar amb els gegants 
i compartir una estona amb nosaltres 
no té preu. Un agraiment immens a 
les persones i al poble de Sant Celoni 
per estar sempre al nostre costat en tot 
moment.

Al costat d’en Martí i la Maria 
del Puig  s’ha anat ampliant la 
família gegantera amb diferents 
capgrossos i el gegantó Jordi 
Mau vestit amb la samarreta de 
la Colla de Geganters... tot un 
honor oi? 
Sí, són d’aquelles coses que fan molta 
il·lusió quan t’ho regalen. És un agra-
ïment immens a 
tota la gent, però 
per mi el més 
important és po-
der formar part 
d’aquesta Colla, 
tenir la sort de 
poder compar-
tir tots aquests 
moment amb 
la gent de Sant 
Celoni. Penso 
que el gegantó és 
una figura im-
portant perquè tots els nens comencin 
a aprendre a portar gegants i a partir 
d’aquí poder fer el salt i mica en mica 
anar portant els gegants.

L’any 1989 Sant Celoni es de-
signà com a ciutat Gegantera, 
acollint una trobada de més de 
100 colles de gegants  i més 
de 4000 persones. Com ho vau 
viure? 
Se’n podria fer pràcticament un 
llibre de la vivència! Va ser un treball 
constant d’un any on Sant Celoni va 
demostrar ser un poble potent i que 
podiem fer moltes coses plegats. Va 
ser una alegria compartir l’experièn-
cia amb la gent de totes les colles i la 
gent del poble i amb els més de 700 
voluntaris que ens van ajudar amb 
l’avituallament de menjars i begudes, 
en el cercavila, en la música, en el 
muntatge de l’escultura i en tot el que 
calgués. Sant Celoni en aquella època 
tenia la meitat de població que té ara, 
va ser tot un poble abocat a una festa 
i el monument que hi ha a la plaça de 
l’1 d’octubre relecteix aquest treball i 
aquest esforç. Jo diria que és una fita 
irrepetible i que ha marcat un abans i 
un després per Sant Celoni i en espe-
cial per la Colla Gegantera.

Heu pujat muntanyes, heu fet 
curses solidàries, en Martí i la 
Maria del Puig han sigut els 
primers gegants en fer el camí 
de Sant Jaume... quina és la fita 
més difícil que heu afrontat?  
Bé, totes les fites són diferents i són 
complicades però totes es fan amb 
la il·lusió que en Martí i la Maria del 
Puig portin el nom de Sant Celoni allà 
on van, ja sigui pujar a un gran cim 
com la Pica d’Estats, el Puigmal o el 
Canigó o fer mogudes més populars 
com per exemple la marxa Oxfam 
Trailwalker per recollir fons o el mun-
tatge per l’Open Arms, per l’Institut 
Guttmann o la Marató de TV3. El 
camí de Sant Jaume va ser una experi-
ència molt bonica, perque va ser un 
treball en equip durant 15 dies. Hem 
pujat a Montserrat a peu, hem fet les 
curses del Corte Inglés, la Marató de 
Barcelona, hem anat a Bòsnia… Hem 
pujat al Turó de l’Home… i sempre 
hi ha un rerafons que ens motiva… 
Al Turó de l’Home hi vam pujar per 
retre homenatge a Xavi Novell, que 

en pau descansi… 
Totes les mogudes 
són diferents i és 
complicat dir-te’n una 
perquè totes tenen el 
seu encant.

40 anys d’història 
donen per molt... 
però hi ha algun 
moment especi-
al amb el que et 
quedaries?  
De moment especial 
em quedaria amb la 

Ciutat Gegantera, amb aquell moment 
en què Sant Celoni acull a totes les 
colles i aquella imatge que per mi és 
irrepetible. Veure el carrer Barcelona 
ple de gegants, ple de gom a gom a tot 
arreu i de veure que tot el poble era 
capaç de muntar aquesta festa. Vam 
tenir la sort que ens va fer bon temps. 
Per mi el 3 de setembre del ’89 és el 
que em va quedar més gravat en la 
meva història.

La pandèmia ha estat difícil per 
a tothom i de ben segur també 
per la Colla. Com l’heu viscut? 
Com sabem la pandèmia ha estat di-
fícil per a tothom, per la colla també. 
Mica a mica anem recuperant la il·lu-
sió de retrobar-nos, tot i que després 
d’un any i mig de no fer cap activitat 
és complicat, però les ganes de sortir i 
sobretot sortir per la Festa Major i pels 
pobles. Agafar el ritme i poder gaudir 
dels gegants. Jo penso que amb tota la 
colla podrem recuperar el camí que 
haviem deixat ara fa dos anys.

Quins projectes teniu entre 
mans? 
És complicat parlar de projectes 
tal com està la pandèmia si bé de 
projectes il·lusionants sempre n’hi ha. 
Ara mateix estem treballant per fer un 
nou vestuari als gegants i també estem 
preparant una altre conte del gegantó. 
També estem mirant de fer alguna 
sortida o ruta en alguna petita mun-
tanya per donar una mica d’aire a la 
colla o fer alguna moguda d’agraïment 
als sanitaris pel tema COVID, però tot 
depèn de com evolucioni la pandèmia. 
El que et puc assegurar és que la il·lu-
sió per fer coses no s’ha perdut.

Com veus el futur de la Colla 
de Geganters de Sant Celoni. 
Hi ha relleu generacional per 
afrontar-lo 
Els relleus generacionals en totes les 
entitats és un tema complicat i sembla 
que hi hagi una mena d’obligació de 
dir que tenim un “futur generacional”. 
Els “futurs generacionals” van sorgint 
mica en mica i s’ha d’esperar el mo-
ment en que hi hagi gent amb ganes, 
il·lusió i motivació per dedicar-hi un 
temps de la seva vida. A la Colla mica 
en mica va sortint gent jove tot i que el 
món dels gegants és complicat. És més 
fàcil trobar gent que toqui la gralla o 
la caixa que trobar geganters, perque 
el gegant és una figura rígida que se 
li ha de donar vida, que té un pes i 
que necessita una il·lusió especial. Tot 
i que a la Colla va sortint gent nova 
des d’aquí llanço el missatge de que si 
qualsevol persona de 17 o 18 anys en 
amunt té il·lusió i ganes i vol venir a 
la Colla, que sàpiga que és benvingut 
i que es fan coses molt boniques i s’ho 
pot passar molt i molt bé.
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Jordi Deumal President de la Colla de Geganters 
de Sant Celoni

Quin és el millor racó de  
Sant Celoni per perdre’s?  
Qualsevol racó de la vall  
d’Olzinelles  

On portaries algú de fora?  
Al carrer Major perquè pugui 
veure els esgrafiats de l’església 
fer el tom cap al barri de la  
Força i acabar el recorregut  
a la Rectoria Vella 

Si fossis Alcalde del  
poble què faries?  
D’entrada el primer que faria  
seria envoltar-me de persones 
que sabessin el que realment  
cal millorar. El que m’agradaria  
és en mica en mica anar fent un 
poble que fos un referent a nivell 
de Catalunya i que motivi a la 
gent a venir-hi.

Com t’imagines  
Sant Celoni el 2030? 
M’agradaria que fos un poble 
obert, no solament de pas cap  
al Montseny, si no un poble on la 
gent sàpigues que pot trobar-hi  
moltes més coses. Un poble  
cívic, que quan hi vingui la gent 
s’hi trobi a gust, un poble segur. 

Un desig per Sant Celoni  
El meu desig és que sigui un 
poble obert, un poble amb nivell 
cultural i social, que tothom 
pugui dir Sant Celoni és un poble 
acollidor

El millor record lligat al poble 
La Ciutat Gegantera de Sant 
Celoni, és un record inesborrable 
perquè va marcar personalment 
la meva historia, la meva vida.


