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Per un Sant Celoni i una Batllòria millors!
 
Malgrat un context socioeconòmic complex que ens repta davant nous problemes i necessitats 
que anem entomant de cara, Sant Celoni i La Batllòria tornen a bullir d’activitat. Des de la Festa 
Major, hem viscut una tardor plena de propostes de tot tipus, passant per la Setmana del Bosc, les 
Festes de Sant Martí i desembocant en les Festes de la Mare de Déu de l’Esperança de La Batllòria i 
tota la programació de Nadal i Reis. Tot això, acompanyat d’un batec incessant de col·lectius i enti-
tats que ompliu de vida la nostra vila, i que ens feu referents: activitats culturals, festives, solidàries... 
Moltes gràcies per tot el que feu!
 
En aquest Informatiu us desglossem una seguit d’accions per fer més bonic, segur i net el nostre 
municipi. Amb la sortida dels moments més durs de la pandèmia, que va prioritzar la nostra actu-
ació, hem posat l’accelerador per endreçar l’espai públic: incrementant la freqüència de recollida 
de residus i renovant una part del parc de contenidors; posant en marxa un pla de ferms que porta 
més de 100 reparacions de voreres ens els darrers mesos, amb un ambiciós programa de reasfaltats 
i la renovació de trams de carrers sencers per fer-los més segurs i accessibles; finalitzant les obres de 
la plaça de la Vila i de la plaça d’en Nicola, punts neuràlgics i de trobada del nostre municipi. 

Som conscients que encara hi ha molta feina a fer, però també ens comprometem a seguir atenent 
l’espai públic i encarregar els projectes de reforma dels carrers més degradats del municipi. També 
iniciem la redacció dels projectes de millora de l’àmbit de Sant Ponç i de les Illes Belles, que ens han 
de permetre millorar aquests entorns en els propers anys, entre d’altres. I comencem les esperades 
obres del dipòsit d’aigua de La Batllòria, que ens han de resoldre els problemes de subministra-
ment d’aigua.

Seguim millorant els equipaments municipals per fer-los més eficients energèticament, fet que 
també repercuteix en la millora del nostre medi ambient local. Acabem les obres de millora de les 
pistes d’atletisme, fan molt de goig! També estem a punt de finalitzar les obres de la nau municipal 
que acollirà espais de magatzems d’entitats i permetrà alliberar la Cambra agrària per a les obres 
del nou Casal de la Gent Gran, projecte que ja tenim en fase d’aprovació. I també tenim ja redactat 
l’avantprojecte de la piscina municipal, seguint més lentament del que voldríem les fases per gau-
dir d’aquest nou equipament. En aquest Informatiu hi trobareu també un repàs d’altres millores 
que hem anat implementant aquests mesos.

Aprofito aquestes línies per desitjar-vos unes molt Bones Festes a prop de les persones que estimeu 
i que us estimen. I que el 2023 ens depari noves oportunitats per fer un Sant Celoni i una Batllòria 
millors. Bon Nadal !

    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

Canal oficial de l’alcalde de Sant Celoni 
per seguir l’actualitat municipal i  
l’activitat diària de l’alcalde

93 154 73 61

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

Cadascun dels petits gestos quotidians és necessari per fer front comú a la sequera. 
 Cuidar cada gota d’aigua també és a les teves mans.

Catalunya viu 
una situació de 
sequera amb 

pluges per sota 
de la mitjana.

Un habitatge 
consumeix 

uns 130 litres 
d’aigua per 

persona i dia.

L’aigua és 
vida. Som un 
70% d’aigua.

Fer servir 
el vàter com 

a paperera suposa
una despesa 

absurda 
d’aigua.

 La utilització 
correcta del 

rentaplats pot 
reduir el consum 

d’aigua.

L’AIGUA ÉS UN RECURS ESCÀS. 
QUE NO SE’NS ESCAPI.



3

Sant Celoni
més net i més sostenible
Millorem la recollida de residus 
i les àrees de contenidors 
a Sant Celoni i a la Batllòria

L'Ajuntament de Sant Celoni ha millorat 
aquesta tardor la recollida de residus i les 
àrees de contenidors a la via pública: s’han 
renovat més de 300 contenidors per uns 
de nous de càrrega lateral que permeten 
un buidatge més ràpid i amb menys soroll 
i s’ha incrementat la freqüència de 
recollida. L'objectiu és avançar cap a un 
municipi més net i més sostenible comptant 
amb la implicació de tothom.

La renovació de gran part dels actuals 
contenidors d´envasos (groc), de vidre (verd) i 
de paper i cartró (blau) va començar a finals 
de setembre. Per poder dur a terme la 
recollida de deixalles amb camions de càrrega 
lateral cal que els contenidors se situïn a la 
dreta del vehicle en el sentit de la marxa, i és 
per això que en una vintena de punts ha 
estat necessari canviar-los de vorera o 

desplaçar-los a llocs propers. També està 
previst properament la renovació dels conteni-
dors més envellits de les fraccions resta i 
orgànica.

La millora de la recollida també es notarà amb 
l´ampliació de la freqüència de recollida de 
paper, vidre i envasos per evitar els desborda-
ments i aconseguir unes àrees de contenidors 
més netes.  

Mentre es treballa per la definició del futur 
sistema porta a porta més adequat per implan-
tar al municipi, cal seguir avançant en la 
recollida selectiva. A Sant Celoni i la Batllòria 
es recullen selectivament el 38 % de les 
deixalles generades, molt lluny del que 
marquen la directives europees i la legislació 
catalana que insten a assolir un 70% de 
recollida selectiva el més aviat possible.

Avancem cap al model 
porta a porta 
Des de fa uns mesos, la Comissió Municipal del 
Porta a Porta -formada per representants de tots els 
grups municipals del consistori i diferents tècnics- 
està treballant per definir una proposta de model de 
recollida per Sant Celoni i la Batllòria que posterior-
ment es posarà a debat amb la ciutadania. Per 
conèixer experiències d’altres municipis, la Comissió 
ha visitat les poblacions de Berga i Cardedeu de la 
mà de l’empresa externa que està acompanyant 
Sant Celoni en el procés participatiu que està a punt 
de començar. 

   Abocaments de voluminosos: s’han 
efectuat 7 denúncies a Sant Celoni i 2 a la 
Batllòria per abocaments irregulars de 
caixes i mobles a la via pública, prop de 
les zones de contenidors.

   Circulació amb patinets elèctrics per 
la vorera: s’han sancionat 9 persones

   Abocament de caixes de cartró o altres 
fora dels contenidors: s’ha avisat a 17 
persones

   Vandalisme a la via pública: 
pilones, aspersors, branques, 
papereres, tanques... arrencades. 
Més de 30 desperfectes 

   Enganxada de cartells fora 
dels llocs habilitats: 8 denúncies

Continua la lluita contra l’incivisme

Tel. 93 864 12 17

Truca a la Policia local en cas de 
detectar una actitud incívica

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

al civisme de la ciutadania  
per fer bé les coses

Fem-ho bé!Les denúncies per abocaments i altres actes incívics al municipi continuen. Aquest 
és el balanç que en fan els agents de Proximitat de la Policia local de Sant Celoni 
des del mes de juliol fins ara:
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ACTUACIONS D’Eficiència energètica

RECICLEM MÉS I MILLOR!

9 minideixalleries a tots els barris 
per reciclar residus especials com 
piles, bateries de mòbil, CD –DVD, 
cartutxos d’impressora, bombetes, 
telèfons mòbils, taps de suro)

Consulteu les ubicacions de les minideixalleries i dels punts d’oli a www.santceloni.cat/residus

9 punts de recollida d’oli 
vegetal per reciclar l’oli domèstic

Recollida concertada de 
Voluminosos. Servei gratuït 
tel. 607 18 52 87

 607 18 52 87
VOLUMINOSOS

Lluminària més eficient 
al Pavelló Municipal 
d'Esports 11 de Setembre
L'enllumenat de la pista i el gimnàs del Pavelló 11 de setembre s'ha 
substituït per uns nous projectors més eficients. Els antics projectors 
d'halogenurs metàl·lics, que tenien una potència de 400 W, han estat 
substituïts per 37 nous projectors LED de 140 W; d'aquesta manera 
s'aconsegueix una reducció de la potència instal·lada de 9,62 kW que 
suposarà un estalvi d'aproximadament 15.000 kWh anuals.

Aquesta actuació ha tingut un cost de 8.774,73 € i suposa una millora 
important des del punt de vista funcional, tot donant compliment als 
requeriments luminotècnics que determina el Consell Català de l’Esport, 
i una millor eficiència energètica que implica una reducció de gairebé 8 
tones anuals de CO2 i repercuteix en un important estalvi econòmic.

Nova climatització de la 
piscina del Centre Municipal 
d'Esports Sot de les Granotes
El mes de novembre s’han fet les obres de millora de la climatització de 
la piscina del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes amb la 
substitució i reforma de la bomba de calor. L'objectiu és disposar d'un 
sistema energètic més eficient amb un important estalvi energètic i 
una millor confortabilitat per a les persones usuàries. La substitució de la 
màquina permet fer la deshumectació per una bomba de calor amb 
evaporació per aire i recuperació de calor total, amb un complert sistema 
de control i gestió energètica.

Aquesta actuació contractada per l'Ajuntament de Sant Celoni té un 
cost de 148.415,25 euros i es compta amb un finançament de la 
Generalitat de Catalunya a través del PUOSC de 55.479,86 euros.

MÉS accions previstes
S’amplien les bonificacions 
fiscals per instal·lar energia solar
El Ple municipal del 29 de setembre va aprovar les ordenances fiscals pel 
2023 que congelen impostos i amplien les bonificacions per la instal·lació 
de plaques solars. 

Els immobles destinats a habitatge, nous o rehabilitats, en els que s'hagin 
instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per 
a l'autoconsum, gaudiran d’una bonificació durant tres exercicis: del 40%, 
30% i 20%, respectivament, sobre la quota íntegra de l'impost els béns 
immobles. Les ordenances fiscals pel 2023 s'inscriuen en un context 
municipal d’una important contenció de la despesa davant l’augment dels 
costos energètics i de manteniments de les instal·lacions, i l’augment de les 
necessitats socials bàsiques. En aquesta línia, es mantindran les bonifica-
cions i les ajudes socials, calculades segons el nivell de renda i patrimoni 
dels ciutadans i ciutadanes.  

Més informació a  www.santceloni.cat/bonificacions

Millores en l’enllumenat públic

Instal·lació de dos punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics

ELs llums de Nadal es tancaran a les 23 h

Estudi de cobertes municipals per a la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques
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Referent en equipaments i serveis

Renovació de la plaça de la Vila
Les obres de reurbanització de la plaça de la Vila 
ja han acabat. D’aquesta manera s’ha aconseguit 
resoldre la problemàtica del paviment deteriorat i 
millorar un espai tan vital i emblemàtic. La zona 
central s’ha mantingut lliure per conservar la poliva-
lència de la plaça, s’ha creat un petit espai enjardinat 
per fer més amable la zona d’estada, s’han ampliat 
els bancs i cadires i s’ha millorat la il·luminació.

A punt el  
magatzem  
municipal per  
a entitats

Espai de dol perinatal als  
cementiris de Sant Celoni i  
de la Batllòria

Sant Celoni i la Batllòria ja disposen d’un espai de re-
colliment als respectius cementiris municipals perquè 
aquelles famílies que han patit la pèrdua d’un fill o filla, 
abans o poc després de néixer i especialment a aquells 
que no poden ser enterrats, puguin retre’ls homenatge. 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha fet les gestions neces-
sàries per dotar aquests nous espais d’un simbolisme 
especial que convida al recolliment, al record i a la pau. 
Per això, es va fer l’encàrrec a l’artista celonina Glòria 
Auleda, per adequar aquest entorn tan íntim, que busca 
reforçar el fet que aquestes criatures també han existit 
i són estimades.

Casal de la Gent Gran

D’aquí a pocs dies s’acabaran les obres de construcció 
d’un magatzem per la brigada i entitats culturals a Can 
Pàmies, al costat de l’actual nau municipal al carrer 
de Can Draper. D’aquesta manera es podrà buidar el 
material municipal que actualment està a la Cambra 
Agrària - on està previst construir el nou Casal de la 
Gent Gran- i traslladar-lo a la nova nau. L’espai comp-
ta amb una zona de magatzems de petit i gran format 
i taller.
 
Properament s’acabarà de treballar amb les entitats el 
reglament que ha de regular el funcionament de la nau.

Els redactors del projecte del nou Casal estan 
acabant d’ajustar-lo. Abans de Nadal es farà 
l’aprovació inicial del projecte executiu.

La BatllòriaSant Celoni
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Referent en equipaments i serveis

Continuen les millores de la C-35

PROJECTES EN MARXA

Millora i reordenació dels accessos des de la 
C-35 al tram urbà de Sant Celoni i al polígon 
industrial Molí de les Planes. El projecte 
contempla una rotonda a l'alçada de la Forestal
Projecte aprovat definitivament. El Departament 
d’Infraestructures de la Generalitat ho té tot a punt 
per iniciar la licitació de les obres amb un cost de 
2,4 milions d’euros.

Millora del ferm i creació d’un carril bici entre 
Sant Celoni - la Batllòria - Riells
Projecte aprovat definitivament i ja iniciat 
l’expedient d’expropiacions. Licitació de les 
obres prevista pels propers mesos

PROJECTES ACABATS

PROJECTES IMPULSATS

Via ciclista entre Sant Celoni i Vilalba Sasserra

Doble carril adicional de Vilalba Sasserra 
al Pont de la Tordera

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

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

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

35
C

35

En la línia de fer més segurs i tranquils els acces-
sos a les zones escolars del municipi, aquest inici 
de curs s’han completat diverses actuacions de pa-
cificació a l’Institut Escola Pallerola i a l’Avet Roig.

A l’Institut Escola Pallerola s’ha habilitat un 
espai peatonal marcat en vermell i protegit per pi-
lones per facilitar el pas a peu des de l’aparcament 
fins a l’entrada del centre creuant el pont.

A l’Escola l’Avet Roig s’ha creat una zona de 
seguretat per l’alumnat i famílies davant el centre, 
suprimint tres estacionaments i senyalitzant els 
passos de vianants amb color blanc i vermell, i s’ha 
convertit a un sol sentit de circulació el tram del 
passeig de la Rectoria Vella entre Torras i Bages i 
Jaume I en direcció la Biblioteca. En aquest tram 
s’han habilitat vuit noves places d’aparcament.

Accessos més segurs a les zones escolars  
del Pallerola i l’Avet Roig

Accés a l’Escola l’Avet Roig Accés a l’Institut Escola Pallerola
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Acabades de les obres de rehabilitació i  
millora de la Pista Municipal d’Atletisme

Aquest mes de novembre han acabat les obres de 
rehabilitació i millora de la Pista Municipal d’At-
letisme. L’actuació ha permès millorar el drenatge 
a la recta, fer nous sorrers de llargada, una nova 
gàbia de llançaments i renovar tot el paviment sin-
tètic alternant dos colors: verd fosc i gris fosc. A 
més a més, les zones de relleus del 4x100 s’han pa-
vimentat amb un tercer color, gris clar. A la recta 
s’ha pintat el nom de Sant Celoni, i a la contrarecta 
el nom de la comarca.

Voreres més accessibles 
als carrers Ramon y Cajal 
i Univers
Aquesta tardor s’estan fent les obres 
de millora de l’accessibilitat i mobi-
litat del carrer Ramon y Cajal, entre 
els carrers Diputació i Josep Maria 
Sert, i al carrer Univers, entre els 
carrers Ramis i Barcelona. Aquestes 
actuacions s’inscriuen en el Pla de 
millora de la mobilitat i accessibilitat 
del municipi.

Al carrer Ramon y Cajal s’ha ampliat 
la vorera de la banda sud i en algun 
punt, per combatre el fort pendent, 
s’hi ha instal·lat bancs pel descans 
dels vianants. Al carrer Univers l’ac-
tuació permetrà millorar les voreres i 
ampliar-les lleugerament per facilitar 
la mobilitat.

Reasfaltatge a diversos punts
Durant el mes d’octubre s’ha fet una nova tanda de reasfaltatges a diferents 
punts del municipi. S’ha intervingut prioritzant els punts on l’asfalt estava en 
pitjors condicions o d’alt nivell de trànsit.

Carrer Univers

Carrer Ramon y Cajal Carrer Sant Francesc

Passeig dels Esports

En horari de 15 a 17.30 h i de 20 a 22 h de dilluns a divendres les pistes estan obertes a l’ús de la ciutadania. La resta d’horari està reservat a escoles  
i a entitats esportives.



8

Referent en equipaments i serveis

Més de 100 actuacions a les voreres
L’Ajuntament ha posat l’accent en la millora de les voreres a molts punts del municipi amb el suport de la Brigada d’obres que 
prioritza aquestes actuacions del Pla de millora del ferm urbà. Aquests són alguns exemples dels darrers mesos

Reposició de paviment al carrer de Palautordera

Reposició puntual del paviment al carrer d’Enric Granados

Reposició puntual de paviment al carrer Lluís Companys

Reposició del paviment al carrer de Maria Aurèlia Capmany

Reposició puntual del paviment al carrer de Sant Roc

Reposició puntual de paviment al carrer de Girona

Reposició del paviment al carrer Bruc

Reposició puntual de paviment al carrer de Breda de la Batllòria

Reposició puntual del paviment al carrer de Palautordera

Reposició puntual de paviment al carrer de Josep Maria Sert

ABANS

ABANS

ABANS

ABANS

ABANS

ABANS

ABANS

ABANS

ABANS

ABANS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS
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Fira del Bosc a la Rectoria Vella amb venda de 
productes, activitats, tallers, exhibicions, espai 

gastronòmic, espectacles i concerts 

A Sant Celoni, la tardor ens ha tornat a parlar de bosc. Del 21 
d’octubre al 19 de novembre hem gaudit de la 8a Setmana del 
Bosc, una proposta plena d’activitats amb la Fira del Bosc els dies 
22 i 23 d’octubre, la mostra de projectes artístics Bosc i Sentits, els 
Brots de Poesia als aparadors dels comerços, el Premi Bosquerol de 
l’any a l’Enriqueta Amadó i en Badó Renau... i un munt d’activitats 
de lleure i de divulgació.

I tot això és possible per la complicitat, compromís i energia de 
molta gent, com el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny, 
l’Associació de Propietaris de Montnegre- Corredor, en Martí 
Boada, i una bona colla d’entitats, comerços, empreses i persones 
que a títol individual enriqueixen i s’impliquen en reivindicar i 
promocionar el nostre territori.

Moltes gràcies a tothom!

Concert i entrega del premi Bosquerol 
de l’any 2022 a Enriqueta Amadó i Badó Renau

II El Bosc i els Sentits. Recorregut per 9 instal·lacions artístiques al barri 
de la Força i a l’arbreda del Pertegàs amb més de mil visitants

Més de 40 establiments participants 
a la segona edició de Brots de poesia als aparadors 

Jornades tècniques i xerrades com la del clima de 
amb Tomàs Molina davant més de 300 escolars

VIII
SETMANA
DEL BOSC

Viure la tardor 
amb una mirada 
al bosc



Reconnectem amb l’entorn 

Noves accions de manteniment 
de les lleres urbanes

Manteniment i millora de  
diversos camins a la vall  
d’Olzinelles, Montnegre,  
Fuirosos i Montseny    

Alumnes de Ciències ambientals 
estudien els impactes al territori 
de Sant Celoni

La bassa de l’Aranyal a la Vall d’Olzinelles disposa des de finals d’estiu d’una rampa 
amb travessers de fusta perquè els animals que hi vagin a abeurar o refrescar-s’hi i 
s’hi fiquin, en puguin sortir amb facilitat. Unes setmanes abans un veí va fer un avís 
a l’Ajuntament de Sant Celoni perquè hi havia trobat un cabirol ofegat.

De seguida, el personal del Parc del Montnegre i el Corredor s’hi va desplaçar i va 
treure l’animal mort. Com que en aquesta bassa ja s’hi haia trobat més d’una vegada 
animals ofegats perquè, un cop dins, relliscaven i no podien sortir, des del Parc han 
instal·lat una rampa amb travessers de fusta.

Des de la Universitat Autònoma de 
Barcelona s’ha consolidat una visita 
anual d’alumnes de 3r del grau de 
Ciències ambientals al territori de Sant 
Celoni. Un dels punts rellevants que 
analitzen, juntament amb un tècnic 
municipal, són les mesures correctores 
i compensatòries de la construcció del 
TGV (viaductes, túnels i passos de fau-
na). També visiten la desembocadura 
de la riera de Pertegàs, la Tordera al seu 
pas per la Batllòria i les Llobateres. 

S’instal·la una rampa per animals  
a la bassa de l’Aranyal a la  
Vall d’Olzinelles   

A finals de novembre es preveu 
acabar les tasques de manteniment 
de camins amb la desbrossada dels 
vorals i la reparació i compactació 
del ferm en diferents pistes de la vall 
d’Olzinelles, Montnegre, Fuirosos i 
Montseny, inclosos en el programa 
de prevenció d’incendis forestals PPI 
2022, subvencionat per la Diputació 
de Barcelona.

Aquest 2022 l’Ajuntament de sant 
Celoni també ha col·laborat amb 
l’ADF Forestec en la reparació d’un 
camí perimetral de Montllorer, pen-
dent des del temporal Glòria i que 
havia sofert una gran esllavissada.
 
Properament es reforçarà amb 
escullera un tram d’uns 50 metres 
de la pista principal de la vall de 
Fuirosos on l’aigua de la riera ha anat 
erosionant el marge del camí. S’han 
detectat altres punts crítics que es 
miraran de resoldre juntament amb 
el Parc del Montnegre-Corredor.

Durant el mes de novembre es duen 
a terme accions de neteja de residus, 
desbrossades, tala de canyars i retirada 
d’alguns arbres a les rieres i torrents 
següents: torrent del Virgili, riera de 
Pertegàs des de Maribaus fins a la 
desembocadura, torrent de Telleda a 
la zona del polígon industrial, torrent 
del Sot Gran des dels safareigs fins al 
final del carrer Major de la Batllòria.

Les lleres dels rius i torrents que es 
troben en contacte amb el sòl urbà són 
les que necessiten un manteniment més 
acurat, tant per qüestions de risc d’avin-
gudes com per motius paisatgístics.

Aquest 2022, després d’haver fet una mi-
llora substancial en el torrent de Telleda 
al seu pas pels polígons industrials on 
s’ha ampliat la seva secció, s’han retirat 
tones de sediments de la zona canalit-
zada, s’han construït dos sorrers i s’ha 
fet una revegetació dels talussos, també 
s’han plantejat actuacions de manteni-
ment en d’altres rieres i torrents urbans.

Riera de Pertegàs

Torrent de Sot Gran

Torrent de Telleda abans de la millora

Camí de Montllorer

Camí de Fuirosos

Torrent de Telleda

Alumnes de la UAB al pas  
de fauna de Maribaus

Torrent del Virgili
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Visita el pessebre 
de La Batllòria
- D'11 a 12 del migdia 
- Pati de Can Bruguera

Inflables per a infants 
de 3 a 12 anys
- 11 del matí
- Plaça de l’Església

Paradeta de l’AFA 
de l’escola Montnegre 
- De les 11 del matí a les 2 del 

migdia i de les 6 de la tarda 
a les 8 del vespre

- C. Breda, davant la 
Unió Batllorienca

Organitza: AFAnya’t Montnegre

Pintada popular del mural 
dels alumnes del taller 
Viu la pintura
- De les 11 del matí

a les 2 del migdia i 
de les 5 a les 7 de la tarda

- Biblioteca de la Unió 
Batllorienca

- Preu: 1 € a benefici 
de la Marató de TV3

Organitza: alumnes del taller 
Viu la pintura 

El Tió, vine a cantar la cançó 
del Tió i pica ben fort!
- De les 6 de la tarda 

a les 8 del vespre
- Biblioteca de la 

Unió Batllorienca
Organitza: AFAnya’t Montnegre

Manualitats de Nadal 
per a grans i petits
- De les 6 de la tarda 

a 2/4 de 8 del vespre
- Biblioteca de la Unió 

Batllorienca
Organitza: AFAnya’t Montnegre

Scalextric gegant per 
a grans i petits
- De les 5 de la tarda 

a les 8 del vespre
- Carrer Breda, davant 

la Unió Batllorienca
- Preu: 1€
Organitza: Senglar Ferit
Col·labora: Cafè Bar La Vall

Escudellada popular, durant 
tot el dia es prepararà 
l’escudella
- A 2/4 de 7 de la tarda es 

començarà a servir
- Pati de Can Bruguera
- Preu: 2 € a benefici 

de la Marató de TV3
Organitza: Penya Barcelonista 
la Batllòria Culé

Concert de Nadal amb la 
Big Band i l’Ensemble de 
l’Escola Municipal de 
Música i Teatre
- A les 8 del vespre
- Sala d’actes de la 

Unió Batllorienca
Direcció: Aarón Pérez

Punxadisc Dj Ramon
- A 2/4 de 12 de la nit
- Sala d’actes de la 

Unió Batllorienca

Missa d’Advent i veneració 
de la Patrona la Mare de 
Déu de l’Esperança
- A les 10 del matí
- Església de la Mare de Déu 

de l’Esperança

Jocs familiars per a infants 
de 3 a 12 anys
- A les 11 del matí
- Carrer Breda 

(davant de Can Bruguera)

Sardanes amb la cobla 
La Principal d’Olot i vermut 
popular de festa major
- A les 12 del migdia
- Plaça de l’Església

Pessebre vivent
- De 6 a 8 del vespre 
- Pati de can Bruguera
Organitza: AFAnya’t Montnegre

Concert i ball amb 
Mil·lennium Grup
- A les 6 de la tarda
- Sala d’actes de la 

Unió Batllorienca

Festa Major
d’Hivern
la Batllòria 

17 
Dissabte

desembre

18 
Diumenge

desembre

Ja han començat les obres de construcció d’un 
nou dipòsit per garantir el subministrament 
d’aigua a la Batllòria. El nou dipòsit tindrà una 
capacitat de 400 m3 i es construirà a la zona dels 
pous de la Batllòria, juntament amb una nova 
estació de bombament i l´ampliació de la xarxa 
d’abastament actual. Aquest dipòsit permetrà 
garantir que el poble no es quedi sense aigua 
mentre es fa front a possibles avaries. A més a 
més, actualment s’està redactant el projecte per 
canviar la canonada del tram de la Batllòria 
que registra més incidències amb la voluntat de 
disposar del projecte definitiu el primer trimestre 
de l’any 2023. Aquesta actuació està inclosa eco-
nòmicament dins el Pla de Millores de Inversions 
del servei d’abastament d’aigua potable.

El pressupost per construir el nou dipòsit és de 
809.630,74 euros i la durada prevista de les obres 
és de 5 mesos.

Comencen les obres de construcció d’un nou  
dipòsit per garantir el subministrament  
d’aigua a la Batllòria

Més informació a www.santceloni.cat/labatlloria
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La biblioteca l’Escorxador  
a ple rendiment!

- Club de lectura “l’Escorxador”  
Es comparteixen lectures de caire  
més generalista 

- Club de lectura “Entre plantes” De la mà 
d’en Josep Maria Panareda es descobreix la 
flora del nostre entorn més proper

- Clubs de lectura infantil “Nimbus” 

- Club de lectura juvenil “la Tribu”

- Club de lectura de la Batllòria 
Es llegeixen llibres de caire generalista 
de la mà del periodista José Luís Ibáñez

   

- Club de lectura “Carretera i Manta” 
Dedicat a la literatura de viatges conduït  
per Antonio Bueno

Nova secció:  
Dones, feminismes i 
igualtat de gènere
Un punt de divulgació del món de 
la dona i per donar més visibilitat al 
moviment feminista, la igualtat i la lluita 
contra la violència de gènere. Tots els 
llibres d’aquesta secció, ubicada a la sala 
d’adults de la Biblioteca, duen un gomet 
lila al llom. Una part d’aquest fons ha 
estat una aportació de l’Àrea de Serveis a 
les Persones de l’Ajuntament de  
Sant Celoni.

Els clubs de lectura han  
ampliat l’aforament de  
15 a 25 persones

La biblioteca l’Escorxador ha engegat el curs amb molta força i recupera la normalitat després de la pandèmica. Les 
visites al servei de biblioteca s’han recuperat gairebé del tot i el mes de setembre han arribat a les 2.845. El nombre de 
préstecs ha crescut i s’ha duplicat el nombre de carnets nous respecte el 2019. Pel que fa a les activitats, cada mes 
s’organitzen amb una important afluència de gent, presentacions de llibre, xerrades, conferències i tallers, per públic adult, 
i les hores del conte, bibliolabs, laboratoris de lectura i jocs de taula pel públic familiar. Entre les novetats d’aquest any 
destaca el curs “Sobre el papir: introducció als textos de l’antic Egipte” de la mà de Maravillas Boccio, que està tenint una 
gran acceptació.

HORARI  
D’HIVERN

visites
2.845

6.809

77

préstecs

nous carnets

Places disponibles!

Places disponibles!

Places disponibles!

Places disponibles!

Dades gener-setembre
2022

Matins: dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h
Tardes: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15 a 20 h i dimecres de 15.30 a 20 h

Seguiu l’activitat de @lescorxador www.santceloni.cat/agenda

Aquest
Nadal,

regala
cultura

Guillemotta
Concert Any Nou

La conquesta del Pol sud

La Pell Fina
La Trena Madres

La Bella i la Bèstia
Txo titelles Pot Petit

...

Compra entrades de la nova temporada del Teatre Ateneu
per internet a www.santceloni.cat/entrades i 
presencialment a la Biblioteca l’Escorxador 

amb targeta de crèdit
A partir del 19 de desembre

T E A T R E
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Sant Celoni ha celebrat de l'11 al 13 de 
novembre les Festes de Sant Martí, patró 
de la vila. Gràcies a la  col·laboració de 
diverses entitats del municipi, s’ha gaudit 
d’un programa per a tots els públics on no 
hi han faltat els actes més tradicionals, com 
el concurs d'allioli, l'esmorzar popular o 
activitats de cultura popular (sardanes, 
gegants, correfoc...). 

Pel que fa a l'oferta musical, els joves han 
tingut el seu espai amb el concert de 
31FAM seguit del Dj Toni Barba... al costat 
d’altres propostes per a un públic més 
adult com el concert i ball de gala amb 
l'Orquestra Selvatana. El Teatre Ateneu 
també s’ha omplert amb Terra Baixa 
dirigida per Àngel Llàcer. I de cara a la 
capvuitada,a l’Església de Sant Martí de 
Montnegre, la Coral Briançó ha portat el 
concert: Que les cançons tornin al poble i 
que el poble les canti.

Festes Santde Martí

XXXVI Concurs d’Allioli i esmorzar popular Concert de la Coral Briançó

Audició i ballada de sardanes Visita teatralitzada al centre de la vila

Cercavila de gegants amb la Colla de 
Geganters i les gegants de les escoles

Vermut i swing

Espectacle de foc amb la
Colla de Diables

Túnel del terror amb AEiG Erol

Jocs per a infants i families

Inauguració de l’exposició
Si ens rendim morirem

Animació infantilConcert de 31 FAM

Correfoc amb les Espurnes del Montseny

Encenem la llum de Nadal!  
Sant Celoni i la Batllòria ja estan a punt per viure 
les festes de Nadal i Reis. Amb la col·laboració de 
diferents entitats, l’Ajuntament proposa una oferta 
d’activitats durant aquestes festes amb actes pensats 
per a tots els públics i amb voluntat de dinamitzar 
el comerç local. 

En aquesta línia, s’ha fet un esforç important per 
embellir el municipi amb tions i elements lumí-
nics que arribaran a tots els barris. Com a mesura 
de sostenibilitat i estalvi energètic, els llums de 
Nadal s’apagaran a les 11 de la nit. A la plaça de la 
Vila s’hi instal·larà un arbre de Nadal que enguany 
ha cedit una família del municipi i un gran tió.   

Cap d’any al Teatre Ateneu i al Pavelló!
Sant Celoni rebrà l’arribada del nou any amb dues 
festes populars pensades perquè hi pugui participar 

tothom! Al Teatre Municipal l’Ateneu, a partir de 
2/4 d’1 i fins les 5 de la matinada, hi haurà la gran 
festa de cap d’any amb els DJ’s Natura i Roger  
Freedom. L’entrada val 8 euros i es pot comprar a 
www.santceloni.cat/entrades. Al Pavelló, l’Associ-
ació de Gent Gran de l’Esplai organitza sopar i tot 
seguit ball amb Arritmics. Per reservar cal  
dirigir-se a l’Esplai. 

Esperant els Reis de l’Orient
El campament dels Carters Reials s’instal·larà 
durant els dies 2, 3 i 4 de gener al recinte medieval 
de la Força amb la col·laboració de l’Agrupament 
Escolta i Guia Erol per recollir les cartes de tots 
els nens i nenes. Per a una millor organització, cal 
reservar entrada a www.santceloni.cat/entrades. 
Hi haurà un accés sense cita prèvia per qui només 
vulgui gaudir de la màgia del campament. 

Els Reis Mags d’Orient i tota la seva comitiva 
arribaran dijous 5 de gener. Per començar, a les 5 
de la tarda i amb els vehicles clàssics de Carai com 
Peta, faran una volta per tots els barris  i a les 6 de 
la tarda, des de l’avinguda de la Pau, començarà la 
cavalcada fins a la la plaça de la Vila. A la Batllòria, 
arribaran cap a a 2/4 de 7 de la tarda pel Pont de la 
Tordera i entraran a la plaça de l’Església una hora 
més tard.

Consulteu el programa d’actes a: www.santceloni.cat/nadal
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Vine al Sax Sala  
a formar-te!
Cursos de diferents àmbits professionals,  
formació per a empreses, eines i recursos  
personals per afrontar processos de recerca de feina

CURS A QUI VA  
DIRIGIT DATA INICI DURADA

Formació pel sector cultural
Per a persones 
del món de la 
cultura

Consulteu 
cada mòdul

Consulteu 
cada mòdul

Pre-inscripció curs Atenció 
Sociosanitària per a persones 
depenents en institucions

Preferentment  
a persones  
aturades

Febrer 2023 
(a confirmar) 450 hores

Mòdul gestió de materials. 
Àmbit digital

Dones  
desocupades 06/02/2023 40 hores

Mòdul vendes i distribució. 
Àmbit digital

Dones  
desocupades 06/03/2023 40 hores

 

Oferta de Formació ocupacional amb matrícula oberta

MATRÍCULA 
OBERTA

Centre de Formació Ocupació
i Empresa del Baix Montseny

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

L’Ajuntament impulsa  
un Pla de Transformació  
Digital adreçat a les  
Pimes dels polígons

El servei Reempresa 
facilita la continuïtat 
d’un negoci al Mercat 
Municipal
El Punt d’Atenció del servei Reempresa ubicat al 
Sax Sala ha aconseguit un nou cas d’èxit: aquesta 
tardor s’ha fet el traspàs de la carnisseria ecològica  
de carn de poltre, ubicada al Mercat Municipal  
de Sant Celoni.

Reempresa és un servei gratuït que posa en con-
tacte persones que volen emprendre amb el negoci 
sense partir de zero facilitant el relleu a l’empresa 
ja existent per rellançar-lo, consolidar-ho i fer-lo 
créixer, evitant-ne el tancament i la pèrdua de llocs 
de treball i estalviant els tràmits de creació d’una 
nova empresa.

OFERTES
 FEINADE

El Servei Municipal 
d’Ocupació

proposa cada setmana 
noves ofertes de feina
que podeu consultar a

www.santceloni.cat/feina

CLUB FEINASERVEI
MUNICIPAL

D’OCUPACIÓ
Dimecres tarda

EXCLUSIU
PER A JOVES

Periodicitat quinzenal

Vine al Sax Sala
Demana cita prèvia a orientaciolaboral@santceloni.cat i al 93 867 41 75 

L’Ajuntament impulsa un Pla de digitalització 
adreçat a les Pimes dels polígons del municipi, 
que es desenvoluparà fins a finals de 2023. Les 
empreses que vulguin participar-hi rebran asses-
sorament en solucions digitals personalitzades, 
un pla de transformació digital individualitzat i 
suport en la implantació de les actuacions  
a dur a terme.  

Durant el mes de desembre es convocarà a totes 
les empreses a una sessió informativa per  
explicar les característiques del pla.

Si esteu interessats a adquirir o traspassar  
una empresa, podeu adreçar-vos a Sax Sala: 
creacioempreses@santceloni.cat

Podeu consultar els negocis que se cedeixen 
actualment al Baix Montseny:  
www.reempresa.org/santceloni

Per a més informació, podeu contactar 
amb Sax Sala:  
empresa@santceloni.cat
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Nova programació
a Punt 7 Ràdio

Punt 7 Ràdio ha estrenat nova temporada combinant nous espais i programes. Una vintena de col·laboradors fa possible que 
l’emissora s’ompli de dilluns a divendres a partir de les 9 del vespre de tota mena de temàtiques: humor, música, literatura, 
llegendes, esport, creixement personal, coneixença de l’entorn...
 
Durant la resta del dia, com ja és habitual, Punt 7 Ràdio acompanya amb bona música i amb els Info 7, els informatius que 
podeu sintonitzar de dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2/4 de 2 del migdia i a 2/4 de 9 del vespre i les agendes culturals.

Tot això ho podeu escoltar al 107,7 de l'FM i al web radiosantceloni.cat

Ajuts a persones 
grans per actua-
cions d’accessibi-
litat a l’habitatge

Sessió informativa sobre les ajudes  
a la rehabilitació d’habitatges

El  29 de novembre s’ha obert una nova con-
vocatòria d’ajuts a la rehabilitació, destinats 
a actuacions d’accessibilitat a l’habitatge 
a persones grans, amb discapacitat i/o en 
situació de dependència a Catalunya.

Les obres s’han d’haver iniciat amb posterio-
ritat a l’1 de febrer de 2020 i han d’haver fina-
litzat abans del 31 de març de 2023, inclòs.

Les sol·licituds de subvenció s’han de 
presentar i formalitzar telemàticament per 
mitjà del formulari en línia que estarà a dis-
posició dels sol·licitants al portal Tràmits de 
la Generalitat de Catalunya (http://tramits.
gencat.cat), segons programa específic de 
subvencions per les actuacions en matèria 
d’accessibilitat universal a l’habitatge a per-
sones grans, amb discapacitat i/o en situació 
de dependència.

El termini de presentació de sol·licituds  
finalitza el dia 31 de gener de 2023

L’Oficina Local d’Habitatge del Baix Montseny, 
conjuntament amb el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de 
Barcelona i l’Oficina Tècnica de Rehabilitació 
va organitzar una sessió informativa dilluns dia 
14 de novembre a la Rectoria Vella sobre les 
ajudes per millorar l’eficiència energètica dels 
habitatges, inclosos dintre dels Fons europeus 
Next Generation. 

Durant la xerrada es va informar sobre les 
subvencions existents, els requisits bàsics per 
accedir-hi i els avantatges que suposen. D’entre 
les possibles ajudes a la rehabilitació energètica 
hi ha la substitució de les fusteries exteriors, la 
instal·lació d’una caldera de pèl·let o l’aïllament 
de façanes.

Per a més informació i dubtes podeu  
contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge

Edifici Puigdollers
c. Grup Escolar, 6
Tel. 93 864 12 24
habitatge@santceloni.cat

Sant Celoni es dota d’un  
Pla Local d’Habitatge
El Ple municipal del 27 d’octubre va aprovar ini-
cialment el Pla Local d’Habitatge, un instrument 
de planificació i programació de les polítiques 
municipals en matèria d’habitatge redactat amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona. El Pla 
analitza l’actual situació del mercat immobiliari al 
municipi i les necessitats reals d’habitatge lliure i 
protegit amb la voluntat de detectar possibilitats de 
millora i garantir una resposta adequada a totes les 
necessitats.

El Pla preveu un total de 35 actuacions en àmbits 
diferents com per exemple:

1. Accés, preservació i ús adequat de l’habitatge: 
creació d’un Registre de sol·licitants d’habitatge 
protegit i l’impuls i consolidació de programes 
en curs, com el programa de lloguer segur, etc.

2. Qualitat de l’edificació i rehabilitació del parc 
residencial: arranjament d’habitatges per a 
joves i gent gran i/o l’establiment de programes 
específics per a promocionar la rehabilitació de 
façanes, entre altres.

3. Gestió i ampliació del Patrimoni Municipal del 
Sòl vinculat a l’habitatge: constitució de drets 
de superfície a favor de tercers per a promoure 
altres modalitats d’habitatge (cooperatiu, etc.).

4. Planejament i gestió urbanística: impuls dels 
sectors pendents de desenvolupament urbanístic

El Pla Local d’Habitatge té una vigència de 6 anys. 
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BONES ACTUACIONS POLICIALS!
Localitzada una plantació de  
marihuana dins un habitatge
La Policia Local va localitzar el mes d’agost una plantació de marihuana en una 
casa situada a la zona de l’estació de tren de Sant Celoni. Els agents van rebre 
l’avís al voltant de les 10 de la nit, quan un veí va alertar que sortia fum de l’in-
terior l’edifici.

En adreçar-se les patrulles de Policia Local i els Bombers al lloc, van trobar a una 
persona a l’interior de l’habitatge amb tota la infraestructura muntada per al cul-
tiu de marihuana i amb una plantació aproximada de 500 plantes. Es va procedir 
a la detenció per part dels Mossos d’Esquadra que s’han encarregat de continuar 
amb les investigacions dels fets.

Identificat l’autor d’un  
abocament de pots de  
pintura al vial paral·lel
 
El dia 26 d’octubre la Policia local va rebre l’avís d’un abocament de 12 caixes 
de cartró amb pots de pintura a l’interior a una àrea de contenidors al vial 
lateral de la C-35. Amb l’objectiu de localitzar-ne l’autor, es va comprovar 
que les caixes tenien l’etiquetatge de destí arrencat i només es podia observar 
imprès a la caixa el número de lot i la descripció del producte i una cin-
ta adhesiva de l’empresa subministradora. La Policia local va contactar amb 
aquesta empresa que amb el número de lot va poder identificar les 4 empreses 
de Barcelona a qui havien venut bates blaves mèdiques. Tot seguit, els agents 
van contactar amb les 4 clíniques i una d’elles va informar que aquelles caixes 
se les havia endut un treballador amb domicili a Sant Celoni. La Policia local 
va localitzar el veí que va confirmar ser l’autor de l’abocament i a qui se san-
cionarà per incivisme.

Vols adoptar
gat oun 

?gosun 

Podeu anar a veure els gats i gossos que esperen una família 
que els adopti al centre caní i felí Can Clarens de Vallgorguina,  

tel. 93 707 44 12

Més informació a  
www.santceloni.cat/adopciomascotes

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

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

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

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

PUNTS DE  
RECOLLIDA 
D’ARBRES 
DE NADAL
de dissabte 7  
a diumenge 13
de gener de 2023

• Plaça 1 d’Octubre
• Parc de les Illes Belles
• Carrer Alfons Montcanut
• Plaça de la Biblioteca
• Avinguda de la Pau
• La Batllòria
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Des del dia 11 de novembre el bar La Banqueta del 
Camp Municipal d’Esports 11 de setembre s’ha re-
obert al públic amb una nova imatge de la instal·lació 
i amb algunes actuacions de millora. 

El 14 de novembre es va fer una trobada presentació 
dels nous concessionaris del servei amb els repre-
sentants de les entitats usuàries del l’equipament, el 
personal de les instal·lacions esportives, l’alcalde Raül 
Garcia i la regidora d’Esports, Anaïs Medina.

Activitat física per  
a majors de 65 anys

L’horari de les activitats és el següent:
• Activitats d’aigua:  

dilluns de 16 a 16.45 h
• Activitats en sec:  

dimecres de 17 a 17.45 h

El preu per a abonades és de  
15,31 € mensuals, i per a no  
abonades, de 30,61 €

El col·lectiu de petanca de l’Esplai de la Gent Gran 
juga cada tarda de dilluns a divendres a partir de les 
4 a les pistes de la Rectoria Vella. Des d’aquest dar-
rer mes, gaudeixen d’un mural obra d’una artista 
celonina que han escollit les persones usuàries per 
embellir l’espai fins el moment ple de grafits. 

Excel·lent temporada 
de l’atleta Jan Jubany

Reobertura de La Banqueta, el bar restaurant 
del Camp Municipal d’Esports

HORARIS 

A Sant Celoni  
(Pavelló Municipal d’Esports  
11 de setembre):
Dilluns i dimecres de 9 a 10 h
Dilluns i dimecres de 10 a 11 h
Dimarts i dijous de 9 a 10 h
Dimarts i dijous de 10 a 11 h

A la Batllòria (Unió Batllorienca):
Dilluns i dimecres de 11.15 a 12.15 h
Dimarts i dijous de 11.15 a 12.15 h

Inici de les classes:  
9 de gener de 2023

L’atleta del Club Atletisme Sant Celoni, Jan Jubany, 
va aconseguir la medalla de plata al Campionat 
d’Espanya de Federacions sub 16 celebrat el mes 
d’octubre a Pamplona. Amb un llançament de 
javelina de 48,79 m,  l’atleta celoní va contribuïr a 
la victòria final al Campionat de l’equip de Ca-
talunya. Aquestes dues medalles se sumen a les 
aconseguides a l’estiu com a campió de Catalunya 
i subcampió d’Espanya en llançament de javelina 
sub16  que, juntament amb els set rècords de club 
de la seva categoria aconseguits aquest any, en les 
proves de llargada en pista coberta, alçada, disc, 
javelina, octatló, pes i 100m tanques, culmina així, 
una excel·lent temporada.

Jugar a petanca amb 
l’Esplai de la Gent Gran 

L’objectiu és fer arribar la pràctica d’ac-
tivitat física i l’esport a aquest col·lectiu, 
tenint en compte els beneficis que es 
poden obtenir per millorar la qualitat de 
vida de les persones que hi participen. El 
preu és de 10 € per trimestre. Les perso-
nes interessades es podran inscriure a 
la Rectoria Vella o a la Unió Batllori-
enca del 12 al 22 de desembre.

El CME Sot de les Granotes ofereix  
activitats físiques per a embarassades

Més informació i inscripcions:  
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes  
Francesc Macià, 15 
Tel. 93 848 69 13 / santceloni@uesports.cat

T’hi apuntes?

Esports

Dues sessions setmanals de 45 minuts cadascuna, una d’activitats d’aigua i  
l’altra d’activitats en sec.

HORARI
- Tardes de dilluns a divendres de 16 a 24 h
- Dissabtes de 8 a 24 h 
- Diumenges de 8 a 21 h
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Espai obert

El gegantó Mau de la Colla de Geganters de 
Sant Celoni ha donat les gràcies al personal 
sanitari i de suport per tota la seva implicació 
habitual i, especialment, durant la pandèmia 
de la COVID-19 visitant més d’una quarante-
na d’hospitals entre el 16 de setembre i el 7 
d’octubre.
 
Mitjançant el projecte Onada d’agraïments, 
va recórrer més de 1.800 km aturant-se en 
44 hospitals de totes les regions sanitàries del 
Principat de Catalunya, des de Vielha fins a 
Amposta. Per allà on va passar, el gegantó va 
portat el seu missatge de reconeixement als 
professionals del món sanitari, que el van cor-
respondre amb mostres d’estima i agraïment.
 
El gegantó Mau forma part de la Colla de 
Geganters de Sant Celoni des de l’any 1996, 
pesa 28 kg. i habitualment va vestit de ge-
ganter de la Colla. En aquesta ocasió, es va 
mudar amb una bata blanca de sanitari.

Moltes gràcies Colla de Geganters  
de Sant Celoni!

Joaquima Masferrer va néixer a Arbúcies i 
des del 1940 resideix a Sant Celoni, inicial-
ment a casa els seus oncles, propietaris de 
la bodega Arenas. Dolors Iglesias va néixer 
i ha viscut tota la vida Sant Celoni. Filla d’en 
Quico de Can Ràfols, se la coneix com la Lola 
de Can Ràfols. Com és habitual en aquestes 
celebracions, l’alcalde Raül Garcia, la regidora 
d’Afers Socials, Magalí Miracle i representants 
de l’Esplai de la Gent Gran van anar a felici-
tar-les en nom de tots els celonins i celonines 
i els van lliurar un ram de flors i una placa 
commemorativa.

Consulta la programació a 
www.santceloni.cat/lamarato

Comptem amb tu!

Falten 6 mesos per les eleccions municipals. 
Aquest és un tema a debatre en el nou POUM, 
l’actual té 25 anys i la LAT és una de les 6 bar-
reres urbanístiques que té St Celoni. La LAT es 
va aprovar en els plens del 22/02/07 i 31/03/15 
I obligatòriament s’havia de soterrar; el nou 
POUM determinaria aquesta obligació.

Exposar els nous valors urbanístics que el  
proper POUM ha d’incorporar no és objecte 
d’aquest escrit, em referiré només a un d’ells, 
la Salut, La valoració negativa que implica el 
soterrament de la LAT ho és pels seus camps 
electromagnètics que augmenten  ...2,3,4... en 
funció del voltatge. I el carrer és només de 8 m.

El 18/06/19 l’Ajuntament es dirigeix a l’ ICAEN  
i a REE demanant  quina llei i normativa garan-
teixen la salut en les línies soterrades atès que 
la ITC-LAT 06 no en diu res. A dia d’avui, no 
han respost.

D’aquest tema, soterrament i salut, en tenen 
constància els regidors del partits, atès que es 
va documentar amb registre d’entrada, oferint 
d’ampliar informació de què disposo a nivell 
personal. 

Traslladar una barrera urbana és cosa de molts 
dies, molts... però és possible: Granollers va 
desplaçar la via fèrria i St Celoni la carretera, 
actualment C-35 que creuava el poble.

Traslladar la LAT seria optimitzar els interessos 
de les parts implicades: la Generalitat disposa-
ria d’un nou replantejament a nivell de Catalu-
nya de la xarxa estructural, podent augmentar 
el voltatge de distribució- aquesta és una de les 
sis propostes del Col·legi d’Enginyers de Cata-
lunya- l’energia elèctrica es un valor de futur, la 
connexió adequada amb França, una estratè-
gia... l’altra part implicada, les distribuïdores, 
optimitzarien les inversions... l’Ajuntament 
eliminaria una barrera urbana. 

L’altra opció, el soterrament, comporta  
l’obligació d’informar els afectats.

Srs polítics, aquest és un tema prioritari del seu 
programa de cara a un futur més saludable i 
més sostenible.
                     

Esteve Rodoreda

El gegantó Mau ha fet arribar  
l’Onada d’Agraïments a més  
de 40 hospitals de Catalunya

Sant Celoni i  
la Batllòria  

amb la Marató

Les celonines  
Joaquima Masferrer  
i Dolors Iglesias  
compleixen 100 anys.  
Per molts anys!

Soterrament o desplaçament  
de la LAT de 132 KV

Joaquima Montserrat

Dolors Iglesias

Dinar de cloenda Onada d’agraïments 
del gegantó Mau pels hospitals de Catalunya
14 h / Institut Escola Pallerola / Preu: 10 €  
Venda de tiquets:  
9, 10 i 11 de gener de 17 a 19 h al local dels Geganters14 dissabte 

gener

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni

Seguidament, Audiovisual del projecte
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Grups municipals

Farem del nostre 
municipi el millor 
lloc on viure-hi
Benvolguts celonins i celonines, 
batlloriencs i batllorienques,

Hi ha un rum-rum a Sant Celoni i La Batllòria que no 
para de córrer de boca en boca: que no anem bé, 
gens bé, que el poble està brut, deixat, desendreçat 
i sense rumb. I el que és pitjor, que les persones al 
capdavant de l’Ajuntament no només no estan capa-
citades per governar el municipi, sinó que també han 
perdut la confiança de moltíssima gent.

La realitat és que tenim un mal govern, que ja no sap 
com afrontar els reptes amb una mínima diligència i 
serietat. L’any passat no va saber com invertir més 
de 4 milions d’euros i no tenim ni piscina, ni casal 
d’avis, ni el nou CAP, ni l’edifici del Pallerola, ni solu-

cions als problemes d’aigua de La Batllòria. El poble 
està molt brut i la gestió dels serveis de neteja viària 
i recollida d’escombraries és molt deficient. Els car-
rers, les places i les voreres de molts barris fan pena.

Això sí, les taxes no paren d’apujar-se: la d’escom-
braries s’ha incrementat més d’un 60% els dar-
rers tres anys. Les de l’Escola de Música, l’Escola 
d’Adults i El Sot de les Granotes també han anat cap 
amunt, sense observar-se una millora dels serveis. La 
planificació de les obres és tot un desastre. I si no, 
que ens expliquin per què ha quedat desert el con-
curs per fer les obres de l’edifici de la policia o per 
què s’estan allargant tant les de la Plaça de la Vila.

Malauradament, aquesta és la realitat de la gestió 
municipal actual. Els homes i dones que
formem part del Partit Socialista us volem dir de 
forma clara que estem preparats per agafar el
relleu, que formarem un equip que combinarà joven-

tut i experiència, un equip per governar el
poble de manera eficaç i eficient, pensant en les 
necessitats de tots i totes, amb responsabilitat,
posant al centre de la gestió un objectiu principal:  
fer del nostre municipi el millor lloc on viure-hi.

Sempre amb  
el Pallerola!
L’Institut Escola Josep Pallerola 
i Roca disposarà aquest mes 
de novembre d’un segon mò-
dul prefabricat que cobrirà les 

necessitats d’espai que ara mateix té aquest centre 
des que va completar el creixement de tota l’etapa de 
secundària. El mòdul, a més, serà ubicat on van de-
manar el centre: on hi havia fins fa ben poc la casa del 
conserge. Aquesta ubicació no era la més senzilla i va 
requerir d’una intervenció d’urgència de l’Ajuntament 
per fer l’enderroc de la casa, però la voluntat ha estat 
sempre la d’ajudar al màxim l’IE Pallerola i escoltar les 
seves demandes.

La veritat és que aquest mòdul no era la solució vol-
guda per a ningú, perquè si les coses haguessin anat 

com estaven previstes, potser ara ja estaríem a punt 
d’estrenar una ampliació del centre per a donar cabu-
da al creixement de 4 cursos que suposa deixar de 
ser escola de primària per passar a ser institut esco-
la. Però no ha estat possible. Convé recordar que el 
projecte del nou edifici ja va ser adjudicat una vegada, 
però com molts altres projectes arreu durant l’últim 
any i mig, l’empresa adjudicatària va renunciar al pro-
jecte perquè degut a l’encariment de les matèries pri-
meres, no li sortia rentable edificar pel preu que havia 
obtingut l’encàrrec. I un cop s’estava adaptant de nou 
el projecte hi ha hagut nous informes tècnics que han 
fet replantejar la ubicació del nou edifici. 

Aquest mes d’octubre hi ha hagut el compromís del 
Departament d’Educació de mantenir la construcció 
del nou edifici del Pallerola entre les prioritats i de si-
tuar-la dins el proper paquet d’obres que Educació 
encarregui a Infraestructures.cat. Tot i haver cobert 

la necessitat d’espai amb el nou mòdul, es manté el 
compromís de prioritzar el Pallerola per tots els an-
tecedents que ens han dut a aquesta situació. Això 
només ha estat possible perquè hi ha un Govern de la 
Generalitat i un Ajuntament sensibles a les demandes 
de la gent.

En la política les solucions màgiques no existeixen. Ni 
en la construcció d’una escola ni en altres objectius 
nacionals molt més ambiciosos que tots compartim. 
Continuarem treballant tant des del grup municipal 
d’ERC com des de la Generalitat per aquest i altres 
projectes, acompanyant a la gent. Estem, ara i sem-
pre, amb el Pallerola.

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

El ple aprova un 
Pla Local d’Habi-
tatge insuficient

L’ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria acaba 
d’aprovar el pla local d’habitatge, un document que 
marca les polítiques d’habitatge del poble en els pro-
pers anys.

Després de dialogar amb diverses entitats involucra-
des, vam constatar que és un pla que neix amb 
moltes mancances i és per això que vàrem deci-
dir votar-hi en contra. A continuació us expliquem 
algun dels motius:

A Sant Celoni i la Batllòria hi ha tenim 196 habitatges 
buits de grans tenidors i entitats financeres a més, hi 
ha 100 projectes que s’han quedat en esquelets de 
formigó. És necessari intensificar les sancions 

per acabar amb aquestes pràctiques especulatives i 
posar tots aquests habitatges al servei de la gent.

Les entitats organitzades en defensa del dret a 
l’habitatge són un actor clau per resoldre el proble-
ma d’habitatge a moltes persones del poble. Cal que 
l’ajuntament els doni suport, comptant amb elles a 
l’hora de cercar solucions als problemes estructurals 
d’habitatge que pateix el poble, sense adoptar posici-
onaments neutrals.

La quantitat d’habitatge públic construït en els darrers 
deu anys al poble està molt per sota de la mitjana del 
Vallès Oriental i al Baix Montseny. Les mesures pro-
posades pel govern no revertiran aquesta situació. 
Hauríem d’augmentar el finançament i explorar 
altres fórmules, com l’adquisició d’habitatge mitjan-
çant el dret a retracte i tinença, per tal d’incrementar 
el parc d’habitatge de titularitat pública.

El pla reconeix la importància de les fórmules d’ha-
bitatge cooperatiu, com, de fet, ho feia l’anterior pla, 
però això, no va evitar que quedés en paper mullat. 
Cal un compromís ferm i amb mesures concre-
tes per promoure i facilitar els projectes d’habi-
tatge cooperatiu autogestionat.

Facilitar l’emancipació juvenil hauria de ser una de les 
prioritats del nou PLH, tot i així, les principals mesures 
que ofereix passen per la construcció de pocs habi-
tatges de reduïdes dimensions, d’una o dues habitaci-
ons. Aquesta mesura no només no resol el problema 
sistèmic, sinó que perpetua la temporalitat amb què 
els joves accedeixen a l’habitatge.

CUP Sant Celoni i La Batllòria
@cupsantceloni

Fem i farem
Arriba el final de l’exercici i, aviat, 
el final de l’actual Pla de Mandat. 
Un Mandat en el que el Grup 
Municipal de Junts ha treballat 
intensament, des de la seva 
acció com a membre de l’Equip 

de Govern, per pal·liar els devastadors efectes del Glòria 
en el nostre territori, les necessitats socials i de protec-
ció derivades d’una inesperada pandèmia, la promoció 
i suport de l’activitat empresarial i comercial al nostre 
municipi, la promoció de les entitats socials i culturals de 
Sant Celoni i La Battllòria i l’atenció ciutadana individua-
litzada a les problemàtiques dels nostres veïns.

En resum, han estat tres anys de treball dedicat a la 
satisfacció de les necessitats municipals en temps 
realment difícils, en els que ens ha tocat conviure amb 
situacions complexes que han impedit el desenvolupa-
ment normal de l’actuació de govern, marcada per les 
limitacions sanitàries, la impossibilitat d’executar obres 
i d’altres actuacions a la via pública durant el període 

de pandèmia i les dificultats econòmiques derivades 
de la pèrdua d’ingressos vinculats al peatge de l’AP-7 
recentment alliberat.

Tot i així, i essent conscients que ens queda molt per fer, 
estem satisfets de la feina feta!

Hem treballat executat projectes estratègics a la via 
pública i la millora de l’eficiència energètica, com la 
reurbanització de la Plaça de la Vila, el reasfaltatges de 
diversos carrers i la renovació de la xarxa elèctrica en el 
polígon industrial, la millora de carres i voreres, la millora 
dels equipaments esports (com les pistes d’atletisme, 
entre d’altres), la millora dels cementiris municipals, la 
construcció del nou dipòsit de la Batllòria, la pèrgola 
de l’escola Montnegre, el consultori de la Batllòria, els 
accessos al Mercat Municipal, la millora en la xarxa de 
subministrament d’aigua potable...

Hem encarregat la redacció de projectes per a la cons-
trucció de nous equipaments, com el Casal d’avis o la 
piscina municipal, i els projectes de millora dels Barris i 
de nous trams de carrers, el projecte del Camí Ral de La 

Batllòria, la millora dels exteriors del Puigdollers... 
Hem intensificat la prestació de serveis bàsics, com la 
neteja viària o la recollida de residus, la qual s’ha vist 
reforçada amb el canvi de bona part dels contenidors.

Hem promogut la cultura i el teixit associatiu del nostre 
municipi, fomentant l’activitat social i associativa res-
tringida durant la pandèmia i impulsant iniciatives per 
divulgar els artistes locals, projectant el Bosc que a tots 
ens identifica com un mitjà de vida al nostre territori, tot 
plegat sense deixar de treballar per disposar d’un oci 
dels joves

Però no ens conformem i, amb la vostra confiança, 
continuem treballant per Sant Celoni i La Batllòria, per 
fer del nostre municipi un referent en el Baix Montseny i 
al nostre país.
 
Fem i farem per Sant Celoni i La Batllòria!

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

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



FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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
Fins al 15 de gener

Si ens rendim,  
morirem
Exposició col·lectiva a partir  
de textos de cabdills indis

CAN RAMIS
Del 3 de desembre 
al 8 de gener de 2023

On the beach 
Apunts de platja d’en Garci

L’entrevista

“Robotseny i 
Montquímic són 
molt bones iniciati-
ves per introduir  
els estudiants al 
camp tecnològic  
i científic”

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:  
de dilluns a diumenge de 18 a 20 h 
Dies de Nadal i Cap d’Any tancat

 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

Roger Garriga és un jove 
celoní que ha aconse-
guit desenvolupar un 
model d’aprenentatge 
automàtic que prediu 
les properes crisis de 

salut mental en les quatre set-
manes següents. Actualment fa 
el doctorat en Machine Learning 
(aprenentatge automàtic) aplicat 
a la salut, treballa com a científic 
de dades en una empresa que 
crea teràpies digitals per tractar 
trastorns mentals i és professor 
associat en el master de Data 
Science for Decision Making de 
la Universitat Barcelona School of 
Economics.

Vas estudiar a l’Institut Baix 
Montseny. Quin record en tens? 
Molt bon record, tant dels professors 
com dels companys. Vaig estudiar el 
batxillerat científic i la veritat és que va 
ser una etapa de la vida que vaig gau-
dir molt. A més, vaig tenir un primer 
contacte amb algunes assignatures 
com la filosofia, la física i la química 
que fins aleshores m’eren bastant des-
conegudes i em van despertar interès.

Des de l’Institut et van ajudar 
a desvetllar la teva vocació 
científica? Podríem dir que sí. Una 
part molt important del científic és 
tenir curiositat per aprendre i intentar 
comprendre certes coses del món. 
Vaig tenir la sort de tenir molt bons 
professors, com en Toni, en Fradera o 
en Francesc, que tenen molta vocació 
i feien que gaudíssim aprenent. A més, 
la majoria de professors eren molt 
propers i podíem parlar amb ells per 
demanar consell sobre les carreres 
universitàries i com encarar el nostre 
futur.

A quina edat decideixes quina 
és la teva vocació? No fa gaires 
anys que he descobert que tinc dues 
vocacions: ensenyar i treballar per 
millorar la salut de la gent a través de 
la tecnologia. Però des dels primers 
cursos de l’ESO vaig tenir clar que el 
meu camí passaria per les matemàti-
ques, durant l’institut vaig descobrir 
també passió per la física i les mate-
màtiques aplicades i des de llavors 
he tingut interès en la ciència per 
aprendre i investigar sobre diversos 
temes. Crec que al voltant dels 24 o 
25 és quan vaig tenir del tot clar que 
si podia em dedicaria a la ciència de 
dades aplicada en salut. Pel que fa a 
l’ensenyament, és una cosa que he fet 
des de sempre i m’omple molt veure 
com els alumnes entenen i aprenen 
allò que els ensenyo.

T’has hagut d’esforçar molt 
per aconseguir arribar on estàs 
ara? He hagut d’estudiar durant molts 
anys, i encara ara aprenc cada dia.

A Sant Celoni es treballa per 
potenciar les vocacions cien-
tífiques amb projectes com el 
Robotseny i la fira Montquímic. 
Com valores aquestes accions? 
Crec que són molt bones iniciatives 
i que pot ser molt positiu introduir 
els estudiants al camp tecnològic 
i científic d’una forma pràctica i 
divertida. És una bona forma de veure 
la part aplicada de les matemàtiques, 
la química i la tecnologia perquè els 
estudiants puguin descobrir com en 
són d’interessants.

Què creus que es podria fer 
més des de les escoles? Imagino 
que hauran canviat una mica les coses 
des que vaig acabar l’ESO, però crec 
que és molt important fer ènfasis en 
la tecnologia, augmentar el nivell 
d’exigència perquè els alumnes surtin 
ben preparats pel món laboral i es 
puguin desenvolupar satisfactòria-
ment. També treballar la intel·ligència 
emocional perquè els alumnes puguin 
afrontar els problemes de la vida quan 
siguin adults.

Què diries als joves estudiants 
que es volen fer carreres cientí-
fiques? Endavant, hi ha molt per fer! 
I que gaudeixin 
del camí, mirin 
d’aprendre molt 
i que donin 
importància a 
l’anglès ja que és 
l’idioma vehicu-
lar i obre moltes 
portes.

Com a profes-
sor associat, 
com veus 
l’alumnat? 
Sóc professor de master universitari 
d’una universitat privada i per tant els 
alumnes que tinc tenen molt clar que 
s’han matriculat per estudiar i apren-
dre molt, així que són molt aplicats. 
En molts casos són nois i noies que ja 
han tingut alguna experiència laboral 
i veuen que poden redirigir o millorar 
la seva carrera professional gràcies al 
master. Crec que està molt bé que els 
estudiants pensin realment cap on es 
volen encarar i que si no ho tenen del 
tot clar que provin durant alguns anys 
diferents tipus de feines abans d’es-
pecialitzar-se, d’aquesta forma poden 
prendre una decisió més acertada i in-
vertir bé els diners i temps necessaris. 
És molt normal sentir-se perdut en els 
últims anys de carrera i entrar al món 
laboral pot ajudar a saber què volem i 
què no volem fer.

Has participat a diferents con-
cursos científics. Quina és la 
teva experiència? He après molt! 
El primer cop que vaig participar en 
un va ser a les Olimpiades de física 
quan cursava batxillerat i m’hi va por-
tar en Toni Colomer. Recordo que em 
va agradar molt i crec que està molt 
bé que des del professorat s’incentivi 
als alumnes amb bons resultats a 
participar-hi. 

Es parla del talent jove... creus 
que està prou reconegut i 
valorat? És difícil de dir, perquè 
crec que hi ha cert talent que està 
ben valorat, i d’altra que passa per alt. 
Però hi ha moltes empreses que estan 
pendents dels estudiants que acaben 
carreres universitàries d’enginyeria o 
ciències pures per intentar contractar 
els millors. 

Hi ha molts joves que han hagut 
de marxar fora per trobar un 
futur professional. És difícil 
trobar una sortida aquí? Depèn 
en quin sector la busquis. Ara mateix 
hi ha molt bones feines en el sector 
tecnològic a Barcelona (per exemple 
programadors, dissenyadors gràfics, 
analistes de dades, marketing, etc.) 
i per optar a les millors feines ajuda 
molt tenir un bon nivell d’anglès, cosa 
que en l’actualitat post-covid també 
obre les portes a treballar per empre-
ses estrangeres en remot. En l’àmbit 
de la investigació sí que és cert que 
costa trobar una bona sortida laboral 
a Espanya, sobretot perquè el sector 
públic no paga gaire bé comparat 
amb altres països i no hi han gaires 
empreses privades que es dediquin a 
l’investigació en el nostre pais.

Què hauria de 
canviar? No sóc 
un expert en el tema, 
però crec que s’hauria 
de donar molta més 
importància a l’in-
vestigació des de l’ad-
ministració pública. 
Per una banda caldria 
augmentar la inversió 
pública per equiparar 
els sous al nivell de 
coneixements que 

requereix la feina i per l’altra introduir 
polítiques públiques per incentivar la 
inversió privada en investigació. 

Ets el primer autor d’una inves-
tigació publicada a la revista 
Nature Medicine que a partir de 
l’anàlisi de les històries clíni-
ques electròniques de més de 
17 mil pacients de salut mental 
s’ha aconseguit desenvolupar 
un model d’aprenentatge auto-
màtic que prediu les properes 
crisis de salut mental en les 
quatre setmanes següents. 
Content dels resultats? La veritat 
és que em sento molt orgullós d’haver 
realitzat aquesta investigació i que 
hagi estat reconeguda en una revista 
com Nature Medicine és una gran 
satisfacció després dels anys de treball 
que hi ha darrera. Els resultats que 
hem obtingut demostren que podem 
detectar més de la meitat de les crisis 
mentals mantinguent un nivell prou 
baix de falsos positius (casos en què 
l’algoritme prediu que hi haurà crisis 
de forma errònia) i hem pogut veure 
en una prova pilot amb els equips clí-
nics que les prediccions que fa l’algo-
ritme els són útils en el seu dia a dia. 
Els metges que van participar van dir 
que havien pogut intervenir en casos 

que d’altra forma els haurien passat 
per alt i que havia servit per contactar 
alguns pacients que estaven en una 
situació d’alt risc. Saber que la feina 
realitzada ha ajudat unes quantes per-
sones i que podria ajudar-ne a moltes 
em produeix una gran satisfacció.

Quan es començarà a aplicar? 
El següent pas és portar l’algoritme 
a un altre hospital per replicar els 
resultats i validar el procediment en 
altres sistemes sanitaris. Per sort o per 
desgràcia els canvis en el sistema sani-
tari són lents i per introduir una nova 
tecnologia com aquesta cal temps per 
validar l’utilitat i els riscos associats. 
És difícil d’estimar quant de temps es 
podrà implementar en els sistemes 
sanitaris públics però segurament 
parlem d’algun any.

Podem dir que és una aplica-
ció de la intel·ligència artificial 
al servei del benestar de les 
persones? Sí, les crisis de salut 
mental són episodis molt durs per les 
persones que les pateixen que poden 
incloure intents de suïcidi o agressions 
tant a un mateix com a altres perso-
nes, i detectar-les amb prou antelació 
permet als psicòlegs i psiquiatres 
intervenir per prevenir-les i ajudar als 
pacients a recuperar-se més ràpid. 

Quins beneficis hi veus en la 
intel·ligència artificial? La intel·li-
gència artificial (IA) és un camp que 
està aportant beneficis a moltes àrees. 
Permet fer servir la gran quantitat 
d’informació que tenim a l’abast en 
forma de dades per trobar patrons que 
d’una altra forma seria impossible. La 
IA pot ajudar a prendre certes deci-
sions de forma automàtica o reduir 
l’error humà en aquelles tasques en les 
que podem estar limitats pels nostres 
sentits. Per exemple, la IA pot ajudar 
en l’anàlisis d’imatges radiològiques a 
l’hora de fer un diagnòstic de malalties 
com la diabetis, el glaucoma o el càn-
cer identificant regions sospitoses o 
evaluant la probabilitat de la malaltia 
en qüestió.

I riscos? Com amb totes les noves 
tecnologies sempre hi ha riscos associ-
ats. Des del meu punt de vista la major 
part dels riscos van associats a mals 
usos de la IA. I alguns d’ells poden 
comportar l’invasió de la privacitat a 
canvi de “seguretat”, manipulació de 
les masses a través de xarxes socials o 
desinformació. 

En quins camps et veus treba-
llant en un futur? Segueixo volent 
dedicar-me al camp de la salut, no ne-
cessàriament salut mental. M’agrada-
ria seguir creant solucions per millor 
el funcionament del sistema sanitari 
i la salut de les persones a partir de 
models d’aprenentatge automàtic, 
col·laborant amb hospitals i equips 
mèdics. També em veig seguint en la 
docència.

Roger Garriga Científic de dades
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Farmàcies de guàrdia 2022

Maig Juny Juliol Agost

La guàrdia comença a les 9 h del dia
indicat i acaba a les 9 h del dia següent

Gener Febrer Març Abril

Setembre Octubre Novembre Desembre

Quin és el millor racó de Sant 
Celoni per perdre’t? El passeig del 
Pertegàs i el bosc que hi ha a l’altra 
banda del riu.

On portaries algú de fora?  
A veure l’Església, la Rectoria Vella, fer 
una excursió pel Montseny i a sopar 
a un dels molts bons restaurants que 
tenim al poble.

Si fossis alcalde del poble què fa-
ries? Intentaria solucionar el problema 
de l’habitatge que tenim a Sant Celoni 
de fa uns quants anys. El preu de la 
vivenda és molt alt i caldria regular-ho 
d’alguna manera. D’altra banda, miraria 
de renovar els parcs per nens que tenim 
o de fer-ne algun de nou.

Com t’imagines Sant Celoni 2030? 
Un Sant Celoni amb oferta cultural, 
iniciatives per nens, joves i adults on 
la gent del poble estigui a gust i vulgui 
quedar-s’hi per fer-lo prosperar.

Un desig per Sant Celoni  
Que tothom sigui feliç, estigui sa, tingui 
una bona feina i una bona educació.

El millor record lligat al poble  
Les tardes a l’hort del meu avi quan  
era petit.
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