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Sant Celoni i la Batllòria, batecs de vida!
 
Tancàvem aquest Informatiu encara amb el ressò del que va ser una gran festa de Gitanes, més 
multitudinària i amb més energia que mai, i les imatges d’una rua de carnaval plena de creati-
vitat i animació. També amb l’orgull de presentar una programació teatral plena de propostes 
locals, amb unes entitats teatrals vives i que fan un esforç brutal per regalar-nos les seves crea-
cions. Celebrant aniversaris, amb un Agrupament Escolta i Guia Erol que ja ha començat a fer-
nos viure les activitats del 25è aniversari, o els 30 anys de Trocateatre, que podrem compartir 
amb ells omplint les seves funcions al Teatre Ateneu. Enfilem els 60 anys d’en Martí i la Maria 
del Puig (els gegants!), i em perdonareu perquè segur que em deixo desenes d’efemèrides 
d’entitats locals. A tot això cal sumar-hi l’activitat desbordant i plena d’èxits dels nostres clubs 
esportius, i la indispensable i gran tasca que fan les nostres entitats socials. I les moltes inici-
atives de particulars que donen el seu temps i el seu talent per fer millor el nostre municipi.  
Vida! Molta vida! Moltes gràcies!
 
Per això volem acompanyar tota aquesta activitat millorant i creant nous espais per facilitar-la. 
En aquestes pàgines us presentem més a fons la nova nau d’entitats i com anem avançant 
(segur que més lentament del que tots voldríem) en els projectes del nou casal, la piscina, etc. 
Tot per enfortir la nostra xarxa ciutadana, millorar la cohesió social i ser referents en equipa-
ments i serveis. Pensant en l’oferta dels més joves, que hem començat a treballar després del 
covid i que hem de potenciar, i també en la dels més grans, amb un Esplai que torna a bullir 
d’activitat. I pensant en territori, en Baix Montseny, creant una agenda cultural i d’activitats per 
enfortir la nostra identitat i l’oferta cultural de la comarca.
 
Seguim atenent i desenvolupant diferents accions de millora a l’espai públic, tenint en compte 
la seguretat, la sostenibilitat i l’embelliment del municipi. Aquí us en repassem algunes, des 
de les que acabem d’executar, com altres projectes a mig termini per millorar diferents espais 
dels barris.
 
Malauradament, però, el context de sequera que estem vivint ens interpel·la i ens recorda la 
necessitat de ser curosos amb el consum d’aigua, així com seguir treballant col·lectivament 
per un municipi més sostenible.
 
Gràcies per tot el que feu! Un honor compartir-ho amb vosaltres!

    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.
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El magatzem municipal i d’entitats ja està a punt per obrir portes al costat de 
l’actual nau de la brigada a Can Pàmies, al carrer de Can Draper. Es tracta d’un 
equipament molt esperat per les entitats, especialment de cultura popular, que 
requereixen espais amplis de magatzem i de taller. A més, aquest nou espai 
permetrà alliberar el magatzem de la Cambra Agrària on es construirà el nou 
Casal de la Gent Gran. 

Aquest nou equipament és una nau prefabricada de formigó  
amb planta baixa i altell.

A la planta baixa:
- 7 espais de magatzem tancats per a entitats d’uns 25 m2 

- 1 espai taller per a entitats amb quadre elèctric i punt d’aigua
- Zona de magatzem de cultura i espai públic
- Lavabos i serveis

A la planta altell:
- 12 sales magatzem per a entitats d’uns 20 m2

- Sala de reunions 
- Lavabos, dutxes i serveis
- Ascensor més ample per càrregues especials

La Nau, un nou magatzem  
per a entitats i l’Ajuntament 

REFERENT EN EQUIPAMENTS I SERVEIS

A principis de març s’ha fet una visita de presentació a les entitats  
locals amb la presència de representants de més de 20 entitats. 

De cara a definir el reglament d’ús de l’espai i el procés d’assignació  
dels magatzems, s’han previst diferents sessions de treball conjuntes  
entre les entitats i l’Ajuntament. 

Un cop acordades les bases d’assignació d’espais, les entitats en podran  
gaudir en un termini màxim de dos mesos.

Espais de magatzem

Sala de reunions Accés sales magatzem entitats

Planta baixa

Planta altell



4

REFERENT EN EQUIPAMENTS I SERVEIS

Avantprojecte
de la piscina
descoberta

 
 

Ja es disposa de l’avantprojecte de 
la piscina descoberta a can Sans. 
Ara caldrà elaborar l’estudi de 
viabilitat del projecte – tant tècnic 
com econòmic- de cara a ajustar-lo 
a les possibilitats del municipi.

Nou Casal de 
la Gent Gran

Nou CAP a la Forestal

Parc obert a l’exterior 
de l’edi�ci Puigdollers

Continuen les millores a la C-35

 

Aquest mes de març està previst 
aprovar inicialment el projecte 
del nou Casal de la Gent Gran 
que s’ubicarà a la Cambra agrària. 
Les obres es contractaran durant 
la tardor. Es tracta d’un equipa-
ment de més de 1.000 m2 que 
donarà resposta a les actuals 
necessitats de la gent gran però 
també a la manca d’espais 
culturals polivalents.

Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya 
ja ha iniciat la licitació 
del concurs de projectes 
per fer el nou Centre 
d’Assistència Primària a 
Sant Celoni. El CAP es 
construirà a la Forestal. 

Actualment s’està acabant la 
redacció del projecte de millora 
de l’espai exterior de l’edifici 
Puigdollers  per convertir-lo en 
una zona oberta a la ciutadania. 
La proposta contempla la 
supressió de la tanca exterior, 
una zona de jocs infantil i 
diversos espais amb bancs

El mes de maig està previst que comencin 
les obres de ���������������������������
���������������������������������������

����������������	�������������������������
����������. El projecte contempla una 
rotonda a l'alçada de la Forestal. L’execució 
de les obres es van adjudicar al febrer i ara 
resta pendent la formalització del contracte. 
Aquestes obres tenen una durada de 12 
mesos amb un cost de 2,2 milions d’euros.

Les obres del carril bici i millora 
del ferm al paral·lel a la C35 
entre Sant Celoni - la Batllòria i 
Riells estan en fase de licitació.
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Amb la voluntat de recollir l’opinió directa del 
veïnat de les Illes Belles, a mitjans de febrer es va 
fer una trobada entre representants de l’Associació 
de Veïns i de l’Ajuntament amb l’equip d’arquitectes 
que està redactant el projecte de millora del barri. 

El projecte permetrà posar al dia la plaça de les 
Illes Belles, amb especial atenció en la regeneració 
de paviments, la disposició de més i millors espais 
per a activitats comunitàries, la retirada d’elements 
obsolets com ara el sortidor d’aigua i les pistes de 
petanca, la renovació dels jocs infantils i la pacifi-
cació de la mobilitat.

L’Ajuntament de Sant Celoni promou la redacció 
d’un projecte de millora de l’entorn del barri de 
Sant Ponç que possibilitarà la posada al dia de la 
plaça Rafael Ferrer i el passeig de Sant Ponç, espais 
públics molt importants per a la convivència i la 

Avança el projecte de millora 
del barri de Sant Ponç 

El barri d’Illes Belles engega el 
procés de millora de l’espai públic 

L’equip redactor disposa d’un termini de dos me-
sos per presentar tres propostes inicials que servi-
ran de base per definir l’avantprojecte definitiu.

Nova seu de la Policia Local  
a la plaça Josep Alfaras  

Actuacions 
a la via pública 

Durant el mes de març s’està renovant la instal·la-
ció elèctrica de l’enllumenat públic a l’avinguda 
de la Pau que ha obligat a fer una rasa al llarg del 
carrer. L’actuació permetrà reduir incidències. 

Des de mitjans de gener, la seu de la Policia 
Local s’ha traslladat als baixos de l’edifici de la 
plaça Josep Alfaras número 6. Es tracta d’un 
trasllat temporal que ha de permetre alliberar 
l’edifici del carrer Santa Fe on fins ara hi havia 
la comissaria, per poder-hi fer obres de millora.

Al carrer Major i a la plaça, s’han habilitat 
diverses places d’estacionament reservat per 
poder desenvolupar les tasques vinculades a la 
comissaria de Policia. 

Fa unes setmanes, en la línia de millora del barri, 
es va actuar al vial amb accés al carrer Jaume I. 
Es va posar una capa d’asfalt sobre el paviment 
de formigó i es van instal·lar 4 punts de llum amb 
tecnologia LED per dotar l’enllumenat el carreró

Recordeu: 

Un solar brut genera punts  
d’abocament 

incontrolat de residus

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

nets i amb la vegetació  
correctament cuidada     

Els solars sense edificar 
han d’estar nets!

vitalitat del barri i que necessiten una actualitza-
ció, tant material com funcional. La revisió posarà 
especial atenció en aspectes com les àrees de jocs 
infantils, l’enllumenat, les zones verdes, la mobili-
tat de vehicles o els paviments.
 
Fa unes setmanes, representants de l’Associació de 
veïns de Sant Ponç, l’alcalde Raül Garcia, diversos 
regidors i tècnics municipals es van reunir amb 
l’equip redactor del projecte per traslladar-los els 
aspectes més significatius a tenir en compte. En un 
termini màxim de dos mesos es comptarà amb 3 
propostes per valorar.

Policia
Local

93 864 12 17 
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Increment recollida selectiva
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Instal·lació d’un punt de càrrega  
ràpida de vehicles elèctrics al Pavelló

Fanals a la via pública 
134 equips i 114 bombetes és el material que s’ha 
canviat de moment als fanals de diversos carrers 
de Sant Celoni i la Batllòria. Encara queda feina 
per fer però els treballs no s’aturen per arribar a 
tots els punts on es detecta una avaria. 

En l’actual context d’emergència climàtica i per tal 
de complir les directives europees i la legislació 
catalana que ens insten a assolir un 70% de recollida 
selectiva l’any 2030, l’Ajuntament de Sant Celoni  ha 
pres la decisió de canviar el model de recollida de 
residus i treballar per implantar un sistema porta a 
porta a Sant Celoni i la Batllòria. 

Per tal d’ajustar al màxim el model de recollida 
i garantir l’èxit de la futura implantació,  des de 
l’Ajuntament estem impulsant un procés participatiu 
i un anàlisi en detall de les necessitats específiques 
de cada col·lectiu. 

En el cas de les activitats i els comerços, aquest mes 
de març ham començat les visites personalitzades 
per determinar els residus que es generen, l’espai 
disponible i detectar casuístiques i necessitats con-
cretes que ens ajudin a definir millor el model que 
esperem poder implantar a mig termini.

L’aparcament del Pavelló 11 
de Setembre és la ubicació 
escollida per instal·lar el 
primer punt de càrrega 
elèctrica ràpida de vehicles. 
Inicialment el servei serà 
gratuït a l’espera de l’aprova-
ció d’un preu públic. Actu-
alment s’està a l’espera de la 
validació tècnica per part de 
la companyia elèctrica.

Actuacions a  
l’enllumenat  
públic

Millora de la il·luminació a 
la Pista coberta Jaume Pons 
Properament se substituirà l’actual enllumenat 
de la Pista coberta Jaume Pons per enllumenat 
amb tecnologia LED. D’aquesta manera s’obtin-
dran nivells lumínics més elevats i amb major 
uniformitat en el pla de joc a peu de pista. 

Reparació dels fanals trencats  
per incivisme al carril bici 
Des de fa unes setmanes s’està fent el canvi 
d’enllumenat del carril bici. Al tram entre la 
plaça Muriel Casals i l’skate parc s’han canviat 
les lluminàries de vapor de sodi per lluminàries 
LED. Aquest canvi representa una millora d’es-
talvi energètic important. Aquesta millora també 
s’aplicarà properament al tram de l’Skate parc 
fins la Rectoria Vella. 

Procés participatiu per definir el model  
porta a porta de recollida de residus

Carrer d’Esteve Cardelús
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Zona
recàrrega
vehicles
elèctrics

Prevenir i reciclar els residus que generem  
és clau per reduir l’impacte ambiental!

EXCEPCIONALITAT
per sequera restriccions d’aigua en els usos urbans 
per a municipis en estat d’exepcionalitat

Volum màxim 
d’aigua de 
230 litres per 
habitant i dia

Més informació: sequera.gencat.cat 

Restricció en
l’ús d’aigua 
potable a 
piscines

Prohibit regar
zones verdes
i jardins públics,
excepte arbrat

Prohibició
de neteja 
de vehicles,
carrers i 
mobiliari urbà

Prohibició
d’omplir
fonts, llacs..

Restriccions
en granges
de l’aigua
potable

de les seves  
deixalles

41,45 %
Sant Celoni  
recicla el

REFERENT EN EQUIPAMENTS I SERVEIS
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La Batllòria

Amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua potable a la 
Batllòria s’està tirant endavant dues actuacions: la construcció d’un nou
dipòsit d’aigua que abasteixi el poble mentre es fa front a una possible
avaria i el projecte executiu de les obres de substitució d’uns trams deca-
nonada de distribució i d’impulsió a la Batllòria, al terme municipal de 
Sant Celoni, que presenten incidències molt sovint.
 
Les obres del nou dipòsit per al subministrament d’aigua potable avan-
cen segons els terminis previstos i s’acabarà abans de l’estiu. El nou di-
pòsit s’està construint a la zona dels pous de la Batllòria i tindrà una 
capacitat de 400 m3. El projecte inclou l’ampliació de la xarxa d’abasta-
ment actual.
 
A més, l’Ajuntament ha aprovat el projecte executiu de les obres de subs-
titució d’uns trams de canonada de distribució i d’impulsió a la Batllò-
ria, al terme municipal de Sant Celoni. Aquestes canonades s’avarien 
sovint i són molt costoses de reparar.
 
Les obres de construcció del dipòsit tenen un cost de 809.630,74 euros i
la substitució de les canonades de 586.066 euros.

Garantit el subministrament  
d’aigua potable a la Batllòria

Remodelació del  
Parc del Camí Ral

Renovació i  
millora de l’àrea 
de jocs infantils 
al parc de  
l’1 d’Octubre 
Aquestes setmanes s’està portant a terme 
les obres de remodelació i millora de l’àrea 
de jocs infantils al parc de l’1 d’octubre de 
la Batllòria. L’actuació permetrà ampliar 
l’espai, amb un nou paviment de cautxú i 
amb elements de joc pensats per a infants 
de 5 a 12 anys. També s’instal·larà una 
tanca perimetral.

El Consell de Poble de la Batllòria ha par-
ticipat en el procés de definició de l’espai. 

L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de 
remodelació del Parc del Camí Ral de La Batllòria si-
tuat entre el carrer del Camí Ral i els carrers Fuirosos, 
d’Olzinelles i Breda. L’espai, de 4mil metres quadrats, 
consta actualment d’un camp verd amb arbres, equipat 
amb jocs infantils i bancs envellits pel temps.

El projecte contempla la renovació de l’espai amb nous 
jocs infantils per a dues franges d’edat: de 5 a 9 anys i 
de més de 10 anys, la creació d’una zona d’skate per a  
joves, una zona de pícnic, un aparcament d’autocara-
vanes, un petit escenari i la renovació de la il·lumina-
ció i del mobiliari urbà.

Amb aquesta intervenció es vol potenciar i donar 
protagonisme al traçat de l’antic Camí Ral, la vista 
oberta cap al riu Tordera i el Montnegre i la filera de 
plataners que ressegueix l’antiga traça del camí.

La remodelació del parc s’ha treballat en el marc del 
Consell de Poble de la Batllòria i té un cost previst de 
396mil euros.

La Batllòria
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REFERENT EN EQUIPAMENTS I SERVEIS

Amb l’objectiu de donar a conèixer, experimentar i 
entendre el món laboral des de diverses perspectives i 
oferir estratègies per al desenvolupament de les compe-
tències pròpies, l’Ajuntament de Sant Celoni va organit-
zar el passat 10 de març la segona edició de la Fira de 
l’Ocupació amb la participació de més de 630 alumnes 
de 3r i 4rt d’ESO dels centres educatius del municipi i 
els seus orientadors/es. 

Els participants van gaudir d’una seixantena d’activitats, 
tallers i xerrades de la mà de professionals i experts en 
els àmbits tecnològic, sanitari, artístic, gastronòmic i 
molts més. amb l’objectiu d’apropar la realitat laboral als 
joves, facilitar eines i recursos per a la presa de decisi-
ons i treballar les competències per a descobrir el talent.

Des de l’Ajuntament, volem agrair la participació de tots 
els centres educatius del municipi i la col·laboració de 
professionals i empreses dels diferents sectors produc-
tius estratègics que participen en les diferents activitats. 
Més de 630 escolars participen a la Segona edició de la 
Fira de l’Ocupació al Sax Sala.

Més de 630 escolars participen a la Segona  
edició de la Fira de l’Ocupació al Sax Sala  

Engega LaNit una oferta d’oci pels  
joves a partir de 14 anysEscoltem el jovent!

Un educador social a peu de carrer
LaNit és una nova proposta d’oci per a joves a  
partir de 14 anys promoguda per l’Ajuntament de 
Sant Celoni que ofereix un concert mensual al  
Teatre Ateneu amb diferents DJ’s i música en  
directe. LaNit va començar el mes de gener després 
de la bona acollida del concert 31FAM de les festes 
de Sant Martí i la festa DJ de la nit de Cap d’Any i 
un cop superada la Covid-19.

La programació de les primeres quatre sessions ha 
recollit els suggeriments que han fet arribar alguns 
joves. DJ Marvin, la Kinky Band, DJ Hochi i DJ 
Toni Barba han omplert les primeres tres sessions. 
El 15 d’abril será el torn de Quantum Manole-
tes i DJ Nàtura i el 5 de maig una nit temàtica 
per donar la benvinguda a la primavera. 

LaNit comença a les 11 de la nit i s’allarga fins les 2 
de la matinada amb un preu de 5 euros l’entrada. 

Properament Sant Celoni comptarà amb un/a 
educador/a social especialitzada en joves i dedi-
cada a la prevenció, orientació i acompanyament 
vivencial de la joventut en horari de tardes i caps 
de setmana. El seu objectiu és detectar necessitats 
i demandes, reconduir situacions, dinamitzar 
activitats i propostes a peu de carrer.  
 
Aquesta professional treballarà conjuntament 
amb la policia local de proximitat, educadors 
socials, projecte d’orientació Rumb i reforçarà el 
treball que ja fan els serveis i personal dels equi-
paments en horari de tarda i cap de setmana.

El projecte està finançat per la Diputació de  
Barcelona i forma part de la Xarxa Escolta Jove.

La voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni és  
donar continuïtat a l’oferta amb noves propostes 
d’oci més àmplies i variades.

L’OCUPACIÓ
FIRA DE

15 ABRIL

DS 23 h -2 h

QUANTUM

NÀTURA
+

MANOLETES

DJ

joves

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Estudies?

Treballes?
Saps què vols fer?

Saps cap a on tirar?

>>

Servei municipal
d’Orientació
per a joves

RUMB

rumb@santceloni.cat 
93 867 41 75

Sax Sala

Et podem ajudar!

>Atenció 
personalitzada 
i confidencial
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Alumnes de l’Institut Baix Montseny han comme-
morat el dia 8 de març el Dia Internacional de les 
Dones amb un canvi simbòlic del nom de diversos 
carrers i una pintada de murals reivindicatius a la 
plaça de la Vila.

Els nois i noies han triat cinc dones que s’han 
distingit per haver dut a terme alguna activitat 
meritòria a la vila. Són les següents:

1r cicle d’Educació Infantil 
Del 8 al 19 de maig

2n cicle d’Educació Infantil,  
Educació primària  
Del 6 al 20 de març

2n cicle d’ESO 
Del 8 al 20 de març

Cicles Formatius de Grau Mitjà 
Del 12 al 18 d’abril (continuïtat d’ESO) 
Del 9 al 15 de maig (resta alumnat)

Cicles Formatius de Grau Superior 
Del 26 a l’1 de juny

Cicles d’arts plàstiques i disseny 
de Grau Mitjà 
Del 12 al 18 d’abril i del 9 al 15 de maig

Cicles d’arts plàstiques i disseny 
de Grau Superior 
Del 26 de maig a l’1 de juny

PTT - Programes de formació i  
inserció 
Del 2 al 12 de maig

Escola Municipal de Música i Teatre 
De l’11 al 20 d’abril

PER A MÉS INFORMACIÓ:

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

telèfon 93 864 12 13  
educacio@santceloni.cat

- www.santceloni.cat/ 
publicacions

Calendari de  
preinscripció
Curs 2023 - 2024

Preinscripció  
telemàtica a  

preinscripcio. 
gencat.catEls carrers  

també són  
de les dones

- Maria Barlet, llevadora que va exercir tota  
la vida a Sant Celoni fins als 70 anys

- Concepció Grau, professora de piano i  
fundadora de l’acadèmia de música que  
porta el seu nom 

- María Martínez, mestra que va fundar  
l’Acadèmia Martínez a Sant Celoni durant  
el franquisme

- Maria Teresa Mora, catedràtica de Veterinària  
a la Universitat Autònoma de Barcelona, i  
distingida amb premis internacionals

- Teresa Rossell, primera alcaldessa de  
Sant Celoni (del 1979 fins al 1983)

SANT CELONI i
LA BATLLÒRIA

8 de març
DonesDones

DIA 
INTERNACIONAL
DE LES DONES

Alumnes de l’Institut Baix Montseny han commemorat 
el dia 8 de març el Dia Internacional de les Dones amb 
un canvi simbòlic del nom de diversos carrers i una  
pintada de murals reivindicatius a la plaça de la Vila.

Els nois i noies han triat cinc dones que s’han distingit 
per haver dut a terme alguna activitat meritòria a la vila. 

Són les següents:

8 de març  |  Dia Internacional de les Dones

joves

Des de Sax Sala, Centre de Formació, Ocupació i  
Empresa del Baix Montseny, seguim oferint a la 
ciutadania una àmplia oferta formativa ocupacio-
nal, continuada i permanent en una gran varietat 
d’àmbits. Si vols donar un impuls al teu negoci o 
vols iniciar un nou projecte, si estàs treballant i 
vols millorar la teva qualificació professional, si 
estàs a l’atur i mentre busques feina vols alimen-
tar el teu currículum... o si senzillament, ets una 
persona inquieta i vols seguir formant-te,  
al Sax Sala t’ajudem! 

Pots participar en diverses modalitats de for-
mació: gratuïtes i/o bonificades, amb Certificat 
de Professionalitat, Certificats d’aprofitament, 
carnets professionals... 

A www.santceloni.cat/formacio trobaràs les 
formacions que estan previstes de desenvolupar 
en els propers mesos i periòdicament, es van 
actualitzant amb noves formacions. 

No ho deixis  
passar i forma’t 
al Sax Sala!

ACOMPANYAR A
CRÉIXER EN LA
DIVERSITAT DE
GÈNERE 19

abril

Dimecres

Lucía Suanzes
Educadora Social
de Filalagulla 

www.santceloni.cat

QUIN ÚS FEM DE
LES PANTALLES
A CASA MEVA?    27

abril

Dijous
Carles Bartolomé
Educador social
del Tritó del
Baix Montseny

TALLER PER GARANTIR 
LA SEGURETAT DELS
NOSTRES FILLS/ES
A LES XARXES SOCIALS   

 03
maig

Dijous

Mar Soler
Directora de Niueduca

ALIMENTACIÓ
SALUDABLE
PER INFANTS
I ADOLESCENTS    10

maig

Dimecres

Caterina Bosch
Dietista i Nutricionista

TALLER DE
PRIMERS AUXILIS 
A LA INFÀNCIA
PER A FAMíLIES    18

maig

Dijous
Creu Roja

18 h - En línia

18.30 h - Biblioteca

18.30 h - Biblioteca

18.30 h - Biblioteca
18.30 h - Biblioteca

+ INFO

Tallers i
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REFERENT EN EQUIPAMENTS I SERVEIS

L’Esplai de la Gent Gran ofereix 
una àmplia oferta d’activitats  
culturals i formatives

Activitat física per  
a la gent gran!

Persones compromeses liderant  
les associacions de gent gran

Del 27 al 31 de març estan obertes les inscripcions 
per apuntar-se al segon trimestre de les activitats 
físiques per a la gent gran. L’objectiu d’aquestes 
activitats és afavorir un millor benestar i qualitat 
de vida a les persones majors de 65 anys. El cost 
del trimestre és de 10 euros.

Les inscripcions s’han de fer del 27 al 31 de març 
a la Rectoria Vella, de 9 a 15 h o a la Unió  
Batllorienca, de 9 a 13 i de 17 a 20 h.

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

A més, els usuaris del programa d’activitat física 
per a gent gran se’ls convida a participar a un cicle 
de passejades a diferents municipis de la província. 
Es tracta d’uns recorreguts suaus i assequibles per 
pistes forestals o camins de muntanya en distànci-
es d’entre 8 i 10 quilòmetres. El mes de gener,  
Sant Celoni va acollir la passejada que va comptar 
amb la participació dels veïns de Viladecavalls i 
Bigues i Riells.

Patronat de la  
Bellesa de la Batllòria

Inscripcions 
obertes

Des de l’Esplai de la Gent Gran amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Celoni s’ofereix una oferta 
àmplia i diversa de tallers i activitats culturals: 
tallers de memòria, classes de ioga, català, taixí, 
informàtica, anglès, piano, puntes de coixí, ball en 
línia, sardanes, sevillanes, country, esbart dansaire i 
cant coral. 

Així mateix, l’Esplai disposa de diversos espais  
d’accés lliure: sala de jocs de taula, sala de billar,  
sala de lectura, tenis taula i sala d’informàtica.

Durant tot l’any, l’entitat organitza activitats per 
celebrar el cicle festiu i balls al Teatre Ateneu, els 
diumenge, cada quinze dies. 
  
Per a més informació i inscripcions us podeu 
adreçar a l’Esplai, de dilluns a divendres,  
de 16.30 h a 18.30 h.

Les persones majors de 65 anys també disposen d’una oferta formativa a: 
- Centre de Formació de Persones Adultes al Sax Sala 
- Escola Municipal de Música
- Biblioteca l’Escorxador

Casal de la Gent Gran  
de Sant Celoni

El Patronat de la Gent Gran de la Batllòria pro-
perament posarà en marxa un espai de trobada 
per a majors de 65 anys a l’edifici de Can Bru-
guera, amb la voluntat de començar a impulsar 
activitats de tota mena adreçades a la gent gran 
com passejades guiades, cursos i formacions, 
excursions... i equipar l’espai amb jocs de taula. 

Gràcies a tothom, 
membres sortints i 

entrants, per donar el  
seu temps per ajudar a 
dinamitzar la vida de la 
gent gran del municipi!

A finals de gener es va celebrar l’assemblea de l’As-
sociació de Gent Gran de l’Esplai de Sant Celoni, 
on, entre d’altres, es va procedir a l’elecció de la 
nova junta de l’Esplai. Aquesta està formada per 
en Jaume Figueras de president, l’Enriqueta Nico-
lau de vicepresidenta, en Miquel Espinosa com a 
secretari, en Josep Maria Pascual de tresorer, i en 
Salvador Deumal, en Francesc Puigdefàbregas, la 
Margarita Planas i en Francesc Borda de vocals. 
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+ 65
Engega un projecte pilot de 
promoció de l’autonomia 
personal de la gent gran

La Creu Roja  
ofereix formació  
en l’ús del mòbil 
i l’ordinador a 
persones grans

En marxa un grup de suport emocional  
per a persones cuidadores no professionals

Sant Celoni és un dels 9 municipis de tot l’estat 
espanyol escollits per implementar el projecte 
pilot de Creu Roja -Reforçant vincles: Promoció 
de l’autonomia personal en els entorns comu-
nitaris- finançat per la Unió Europea amb els 
fons Next Generation. Fa uns dies, Creu Roja i 
l’Ajuntament es van reunir amb representants de 
diferents entitats locals vinculades a la gent gran  
per crear un grup de treball i desenvolupar el 
projecte al municipi.

La durada del projecte és de tres anys i l’objectiu 
és implicar tota la comunitat de manera acti-
va per tal d’identificar situacions de vulnera-
bilitat de les persones grans, fer sensibilització 

i promoure el treball conjunt i coordinat entre els 
agents (centres sanitaris, serveis socials, entitats 
del tercer sector, associacions, comerços, xarxa 
de veïns i veïnes i ciutadania en general) per 
tal de disminuir el risc d’institucionalització de 
les persones grans. Es pretén aconseguir que les 
persones grans puguin romandre al seu entorn 
el màxim de temps possible i amb les millors 
condicions. 

La innovació tecnològica també serà un element 
clau, ja que es contempla que algunes persones 
usuàries es beneficiïn d’aparells de teleassistència 
avançada i assistents de veu, en l’última fase del 
projecte. 

L’Ajuntament de Sant Celoni amb el suport de la 
Diputació de Barcelona ha posat en marxa un 
Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua per a 
persones cuidadores no professionals. Els objec-
tius del grup són evitar la sobrecàrrega emoci-
onal i física de la cura, conèixer altres persones 
cuidadores, evitar la soledat i disminuir l’estrès. 

Les sessions són conduïdes per una psicòloga te-
nen una durada de 10 sessions d’una hora i mitja. 

Si teniu a càrrec vostre la cura d’alguna perso-
na i us interessa participar en propers grups de 
suport, contacteu amb l’Àrea d’Afers Socials  
(tel. 93 864 12 12 comunitat@santceloni.cat) Les persones grans que tinguin algun dubte 

o problema amb el telèfon o l’ordinador, po-
den dirigir-se al servei de suport de la Creu 
Roja Sant Celoni i Baix Montseny. Podran 
aprendre a gestionar el WhatsApp, a navegar 
per Internet, a fer servir el correu electrònic, 
l’ús de xarxes, a fer tràmits telemàtics...

Només cal demanar cita els dimarts de 10 
a 12 h al local (carretera Vella 86) o trucant 
als telèfons 93 867 26 04 i 673 20 03 38

Accions per  
promoure el  
bon tracte a la  
gent gran
L’Ajuntament de Sant Celoni participa al 
grup de treball organitzat pel Consell Co-
marcal del Vallès Oriental amb professionals 
de diferents àmbits -serveis socials bàsics, 
àrees bàsiques de salut, hospitals, centres 
de salut mental i Mossos d’Esquadra-  amb 
l’objectiu de donar contingut a la Guia 
comarcal per fer front als maltractaments de 
les persones grans, una eina per gestionar i 
afrontar de manera coordinada les diferents 
situacions de maltractaments que poden 
afectar a la gent gran dels municipis. 

L’Ajuntament de Sant Celoni es va adherir 
a la Guia el 2019 i ha dut a terme diferents 
accions amb la finalitat de promoure els bons 
tractes a les persones grans. En aquest grup 
de treball, liderat per EIMA (Associació per 
a la Investigació del maltractament a l’ancià) 
s’elaboren documents i es comparteixen 
experiències i recursos.
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REFERENT EN EQUIPAMENTS I SERVEIS

Preparem la  
#FestaMajor2023

Si tens propostes i idees, si ets representant 
d’una entitat, si tens ganes d’implicar-te a  
la festa... no hi pots faltar!

Comptem amb tu!

Dimarts 28 de març  
19 h  
Sala Bernat Martorell de Can Ramis

JORNADA DE TREBALL

L’oferta cultural del Baix Montseny en un 
web www.baixmontsenycultura.cat
Els pobles del Baix Montseny disposaran del web 
www.baixmontsenycultura.cat on es podran 
consultar totes les activitats i propostes culturals 
que promouen entitats i Ajuntaments del territori. 
A més, també serà un espai on consultar el cens 
d’artistes que viuen al Baix Montseny.
 
Aquesta iniciativa s’ha promogut en el marc de  
treball de la comunitat de municipis del Baix 
Montseny i ha comptat amb el suport econòmic  
de la Diputació de Barcelona.

Dimarts 28 de març, a les 6 de la tarda, a 
la sala gran del Teatre Ateneu es presentarà  
la nova web en un acte obert a tothom.

M
A

R
Ç UN DIA QUALSEVOL

21 h

18 h

20 h

31, 1 i 2
DV, DS i DG

Trocateatre
TEATRE KM0

TAPE

21 h

18 h

20 h

12, 13 i 14
DV, DS i DG

Cia. Kuòniam 

LA PELL
FINA

20 h
06

DISSABTE

Flyhard Produccions

LA CLIKA 2023
13

DISSABTE

MIRANIUS
L’AVENTURA
D’HABITAR
EL MÓN

TROBADA
D’ESCOLES
DE DANSA

12 h
07

DIUMENGE

17 h

17 h12 h

07
DIUMENGE

Cia. De Paper

M
A

IG

M
A

IG

TEATRE

FAMILIAR

DANSA KM0

TEATRE KM0

CANTADA INFANTIL

Grup de teatre de
l’Esplai Els Atrevits

EL POT PETIT

12 h
14

DIUMENGE

EL NARCÍS
S’HA TORNAT 
BOIG18 h

27
DIUMENGE

FAMILIAR

TEATRE KM0

LA BELLA
I LA BÈSTIA

20 h

18 h

12 h

15 i 16,
22 i 23

Rebrot Teatre

DIRECCIÓ
CRITÒRIUM

21 h

18 h

20 h

28, 29 i 30
DV, DS i DG

Trocateatre

PAISATGES
ESTUDI #102

DIUMENGE

CreaMoviment

A
B

R
IL

A
B

R
IL

FAMILIAR
12 h10.30 h

MUSICAL KM0

ACTIVITATS PER
CELEBRAR EL DIA
INTERNACIONAL
DE LA DANSA

29 i 30
DS i DG

DANSA

TEATRE KM0

T E A T R E

Més informació: www.santceloni.cat/teatreateneu

S A N T  C E L O N I
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Una temporada teatral 
amb accent local
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DIA INTERNACIONAL
DE LA DANSA

29 abril

Celebrem-ho ballant!

Tallers de dansa a les escoles,
classes obertes a tothom,
exhibicions al carrer, trobades
d’Escoles de Dansa del
19 d’abril al 7 de maig 

Consulta els actes a
www.santceloni.cat/dansa
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i Gitanes!
Visca les  
Gitanes!  
Ferrooooooo!

Gran animació per part de les comparses participants:
- Tempus fugit
- Alícia en el País de les Meravelles (AFA Pallerola)
- Bàsquet Nets! (Club Bàsquet Sant Celoni)
- Els Barrufets (Agrupament Escolta i Guia Erol)
- Mic’s Team
- Sansa du Brasil
- SolerNet (AFA Soler de Vilardell)
- Sweet Candy (AMPA La Salle)

93 parelles de balladors i 
balladores del Filferro van 
protagonitzar una ballada 
espectacular dissabte 18 de 
febrer davant d’un públic 
que va omplir les grades 
de gom a gom a l’aparca-
ment del Pavelló i davant la 
mirada de la consellera de 
Cultura de la Generalitat, 
Natàlia Garriga.  
Diumenge, les 140 parelles 
de balladors i ballado-
res de la Colla del Ferro 
acompanyats pels músics 
de la Principal del Ferro, el 
Capità de Cavalls, el Vell 
i la Vella, els Diablots... 
l’entranyable convidada 
d’honor Pilarin Bayés i un 
públic absolutament en-
tregat en un recinte ple de 
gom a gom a l’aparcament 
del Pavelló.

Èxit de participació i públic  
a la Rua de Carnaval 
Més de 600 participants i una gran 
quantitat de públic es van aplegar a 
la Rua de Carnaval omplint de color 
i ganes de gresca els carrers de la vila 
al llarg del seu recorregut, des de la 
plaça de l’Estació fins a l’aparcament 
del Pavelló 11 de Setembre. 

Titsu 50 cedeix a  
l’Ajuntament el 
material recollit  
per a la Festa de  
les Colònies de 
l’any passat
L’Associació Titsu 50 ha cedit a l’Ajuntament 
tot el material que van recollir amb motiu de 
la Festa de les Colònies que es va celebrar 
el passat mes de maig per commemorar el 
50è aniversari de la creació del CEASC.

En l’acte de cessió dels documents, els 
representants de l’associació Titsu 50 van 
agrair a l’Ajuntament de Sant Celoni el su-
port econòmic i tècnic que per tal de poder 
dur a bon port l’organització de la Festa de 
les Colònies.

El material cedit és el que es va recollir i 
classificar -i en bona part digitalitzar- per a 
l’edició del llibre i per la confecció de l’expo-
sició multimèdia i fotogràfica, en gran part 
procedent de particulars. Inclou fotografies 
del Mercat de l’Encerada i de la gent de la 
vila entre els anys 1964 i 1984, pel·lícules 
realitzades durant les colònies, o els vídeos 
de tots els actes realitzats en la Festa de 
Colònies, entre d’altres.

L’alcalde Raül Garcia va felicitar una vegada 
més a l’associació Titsu 50 per l’èxit del pro-

Gràcies a  
tothom que  
ho fa possible.  
Orgull de  
poble!

jecte i la capacitat de l’entitat per orga-
nitzar i fer xarxa entre persones i entitats 
del territori. La documentació donada es 
conservarà al Fons d’Imatges i a l’Arxiu 
Municipal de Sant Celoni.
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L’Agrupament  
Escolta Erol  
celebra 25 anys

Sistema d’alertes  
de protecció civil  
a través del  
telèfon mòbil

ALERTES_Foam_1x2m_o.indd   1ALERTES_Foam_1x2m_o.indd   1 9/2/23   10:029/2/23   10:02

A Catalunya des d’aquest mes de febrer està 
operatiu un nou sistema d’alertes de protecció 
civil via telèfon mòbil que està pensat per tras-
lladar a la població les instruccions que ha de 
seguir de forma immediata per protegir-se i evi-
tar danys quan es trobi a la zona afectada per 
una emergència, catàstrofe o accident greu.

Consisteixen en la recepció de notificacions 
(missatges de text) emergents a la pantalla 
dels telèfons mòbils de totes les persones que 
estiguin a la zona d’emergència, independent-
ment de la companyia telefònica, sense cap 
cost per a l’usuari, ja sigui resident local, visitant 
o estranger.

Aquest sistema d’avís s’afegirà als sistemes o 
eines que ja utilitzem en l’actualitat des de pro-
tecció civil com ara les sirenes d’avís d’accident 
químic que tenim al municipi.

Actualment s’estan fent proves a tot el territori 
català i a les comarques de Barcelona serà el  
dimecres 31 de maig.

31 de maig

PROVA 
PILOT

Amb motiu del seu 25è aniver-
sari, l’Agrupament Escolta i Guia 
Erol ha programat una sèrie 
d’activitats de celebració des del 
mes de febrer i fins a setembre. 
La primera activitat, batejada 
com Macro Servei, va consistir a 
pintar la façana de l’ermita de la 
Mare de Déu del Puig amb l’ajuda  
de les famílies. Una gran feina!

La celebració continuarà amb un cau 
especial amb excaps el mes de març, 
l’assoliment de 25 cims el mes de maig, 
un cinefòrum pel juny i una festa final el 
setembre.

Felicitats Erol i per molts anys! 

REFERENT EN EQUIPAMENTS I SERVEIS

Tens un pis i  
el vols llogar?

El programa consisteix en llogar pisos buits 
privats i signar un contracte de lloguer amb 
el propietari, amb una durada mínima de 5 
anys (7 en el cas que el propietari sigui una 
persona jurídica), assegurant el pagament 
íntegre mensual i si ho demana, pagant-li 18 
mesos de renda per avançat.

L’import màxim de la renda mensual dels 
contractes de lloguer és de 7,5€/m2. (amb 
topall màxim de 90 m2). L’objectiu és allotjar 
persones o unitats familiars de Sant Celoni i 
de la Batllòria que tenen proposta favorable 
d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa 
d’Emergència de la Generalitat de Catalunya.

El programa a més s’ha reforçat ara afegint  
la gestió de casos de famílies amb data de  
desnonament imminent, per tal que puguin  
romandre a l’habitatge on resideixen. 

Les persones propietàries interessades  
es poden posar en contacte amb  
l’Oficina d’Habitatge de Sant Celoni:
Tel. 93 867 12 24
habitatge@santceloni.cat
C/ Grup Escolar, 6, Edifici Puigdollers  
(Horari: de 9 a 14 h )

Sol·licitud de subvencions per  
a projectes d’entitats 2023  
Us ajudem!
A partir del mes d’abril s’iniciarà el període de 
presentació de sol·licituds de subvencions per 
a projectes d’entitats de l’any 2023. 

S’han programat dues sessions a la  
Sala d’actes de la Rectoria Vella:
- Dimarts 11 d’abril a les 18 h 
- Dimecres 12 d’abril a les 11 h

Si necessiteu ajuda, contacteu amb nosaltres  
a cultura@santceloni.cat

La Generalitat et garanteix  
cobrar el lloguer

Podeu consultar la informació del  
calendari i els formularis de sol·licitud a 
www.santceloni.cat/entitats
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Grups municipals

El nostre  
compromís
10 compromisos amb  
Sant Celoni i La Batllòria

Aquest és el darrer butlletí munici-
pal que podreu llegir abans de les eleccions muni-
cipals del 28 de maig. Ara, és el moment d’adquirir 
compromisos amb la ciutadania pels propers 4 anys. 
Tenim molts reptes per endavant i els socialistes 
oferim una proposta seriosa, valenta, responsable i 
preparada.

Ens comprometem solemnement a 10 coses  
en les que no us fallarem:
1 Posarem Sant Celoni i La Batllòria  

per sobre de tot
2 Treballarem per un poble just, sostenible i pròsper
3 Governarem per a tothom i amb tothom,  

mai contra ningú

4 Tindrem un bon Govern 
5 Escoltarem, dialogarem i cercarem  

els màxims consensos
6 Actuarem amb generositat i decisió 
7 Sant Celoni serà protagonista,  

sense personalismes 
8 Les nostres prioritats:  

Un poble endreçat, net i segur 
9 Gestionarem bé l’Ajuntament,  

farem bones polítiques d’habitatge i  
ens ocuparem dels joves i la gent gran

10 Tindrem una Mirada llarga perquè  
res se’ns escapi

Aquest és el nostre compromís. Aquest és el Sant 
Celoni i La Batllòria que ens juguem el proper mes  
de maig. Us convoquem a totes i tots a que ens 
acompanyeu en aquest camí. Perquè els millors 
camins són els camins compartits.

Els nous  
pressupostos, 
una gran  
oportunitat
El passat 10 de març el Par-

lament de Catalunya va donar llum verda als pressu-
postos més expansius de la història del nostre país. Els 
Pressupostos de la Generalitat per al 2023 sumen un 
total de 41.000 milions d’euros que seran destinats a 
fer polítiques per a la ciutadania. 

Entre les seves partides més importants, els comptes 
incrementen les prestacions socials a més de 100.000 
famílies, redueixen en un 50% les llistes d’espera de la 
dependència, augmenten el pressupost de Salut, con-
soliden gairebé 7.000 professionals a Educació, inver-
teixen en fer front a la violència masclista, doten amb 

680 milions més el Pacte Nacional per a la Indústria, i 
posen en marxa l’Energètica Pública. 

Els Pressupostos són una eina molt important a l’ho-
ra de fer política, necessària per desplegar l’obra de 
Govern. A Sant Celoni i la Batllòria, per exemple, hi ha 
previst 4 milions d’euros en inversions. En concret, hi 
ha prevista una inversió de 520.000 euros a l’institut 
Baix Montseny per millorar-ne els aïllaments i fer-lo més 
eficient energèticament. I en termes de mobilitat, hi ha 
previstos 3.500.000 en tres grans línies d’accions: un 
nou tram del carril bici entre Santa Maria de Palautor-
dera i Riells i Viabrea; la millora de la permeabilització 
de l’AP7, la C35 i les vies de Renfe per millorar-ne la se-
guretat, i la millora de la seguretat viària a les carreteres 
que envolten Sant Celoni i la Batllòria.

Malauradament, aquesta data assenyalada clarament 
com a positiva per al nostre país, es va veure tacada 

per una jugada política que va deixar sol el Govern vo-
tant únicament amb CUP i Comuns l’impuls del pla pilot 
per posar en marxa la Renda Bàsica Universal. Aques-
ta és una prestació individual, universal i incondicional, 
necessària per a societats com la nostra, amb elevats 
i persistents nivells de pobresa, d’atur, de precarietat 
laboral i de desigualtat de gènere. El pla incorporat a la 
llei que acompanya els pressupostos, era el més ambi-
ciós d’Europa, amb una mostra de 5.000 persones i un 
termini de dos anys. Però altres forces polítiques van 
decidir aliar-se amb VOX, PP i C’s per tombar-la, en un 
bloqueig irresponsable i injustificat. La política es fa per 
millorar i transformar en positiu la vida de la gent, no per 
impedir-ho. 

ERC Sant Celoni i la Batllòria

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

És l’hora  
de crear  
l’ALTERNATIVA! 

Sant Celoni i la Batllòria, no són els mateixos 
que fa deu, vint o trenta anys, així com, tampoc 
ho són les necessitats i anhels de la seva gent. 
Tanmateix, els darrers equips de govern han continu-
at reproduint fórmules polítiques calcades, mandat 
rere mandat, convertint l’Ajuntament en un aparell 
administratiu que es limita a gestionar els recursos 
públics des d’una òptica cada cop més tècnica. 

Des del convenciment que una altra manera de fer 
política per Sant Celoni i la Batllòria era possible vam 
irrompre en el taulell polític. En aquests quasi vint 
anys d’activitat política de la CUP a la vila ho hem 

demostrat en reiterades ocasions, desbordant els 
límits del Ple municipal, traslladant dins i fora 
de la institució aspectes essencials pel present 
i el futur, com ara impulsant la consulta popular so-
bre l’ARE, o bé, posant al centre la importància d’en-
tendre Sant Celoni i la Batllòria des de la singularitat 
de cada un dels seus barris. 

Seguint amb la mateixa força, decidim construir 
una nova proposta política que encaixi amb la 
realitat actual. De la mateixa manera que el teixit 
associatiu, així com els moviments socials i veïnals 
s’han transformat radicalment, nosaltres, per cohe-
rència, també. Amb la convicció que cal avançar 
cap a un horitzó feminista, ecològicament sosteni-
ble i allunyat de les dinàmiques capitalistes, iniciem 
aquest un nou cicle. 
És l’hora que l’esquerra transformadora acce-

deixi a l’Ajuntament a través d’un projecte níti-
dament municipalista, incorporant noves mirades 
i sensibilitats per tal d’apropar-se, encara més, a la 
ciutadania, entitats i moviments socials. Sense per-
dre de vista el fil roig que ens precedeix, decidim 
avançar per seguir lluitant dins i fora de les ins-
titucions de la mà de totes aquelles persones 
que reivindiquen que una alternativa per Sant 
Celoni i la Batllòria és possible! 

Creem l’ALTERNATIVA!

CUP Sant Celoni i La Batllòria
@cupsantceloni

Sant Celoni i  
la Batllòria  
en positiu
 
Arribem al final d’un dels man-
dats més atípics i complexos 
que s’hagin viscut mai. El co-

vid no ens ho ha posat gens fàcil. Però també us 
vull dir que la il·lusió i el compromís per Sant Celoni 
i la Batllòria son molt més forts que fa 4 anys.
 
Ens vam presentar amb un projecte polític que se-
gueix plenament vigent: Proposava que una nova 
generació es fes càrrec del govern de la nostra vila 
per renovar-la en dos eixos principals: reconnec-
tant amb el nostre entorn, així com ser referents en 
equipaments i serveis per donar bona qualitat de 
vida als nostres veïns, i exercint, de manera efecti-
va, de capital del Baix Montseny.
L’experiència d’aquests anys fa que, a més del pro-

jecte polític, us vulgui parlar també de dos àmbits 
més: l’actitud positiva i la gent. Dos elements que, 
almenys per mi, no poden anar deslligats del pro-
grama polític per dirigir l’Ajuntament.
 
La nostra vila té un gran potencial i grans oportuni-
tats. Tenim les eines per exercir de capital del Baix 
Montseny. Tenim un entorn privilegiat i una situació 
estratègica immillorable. I cal aprofitar tots aquests 
elements i ambicionar el millor per la vida de la nos-
tra gent. I fer-ho amb il·lusió, amb actitud optimis-
ta. I cal fer-ho sense renunciar a estar al costat del 
batec del país per la seva llibertat i prosperitat de 
la seva gent.
 
I la gent. El més important per mi i el que em mou. 
Sant Celoni i la Batllòria està ple de gent merave-
llosa per la qual val la pena qualsevol esforç i qual-
sevol sacrifici. No podem oblidar mai que el més 
important d’un poble és la gent que hi viu. Els pres-
supostos, els serveis, els equipaments, les infraes-

tructures... si tot això és important és perquè ha 
d’estar al servei de la gent. Però per sobre de tot 
això tant important, hi ha el civisme, la cultura, els 
valors, la proximitat, el respecte, l’alegria, la solida-
ritat. Sant Celoni no és un ens, Sant Celoni som no-
saltres. I depèn de com ens tractem entre nosaltres 
que les coses aniran millor o pitjor.
 
Per tot això em torno a posar a la vostra disposició. 
Perquè podem projectar Sant Celoni i la Ballòria en 
positiu per les properes generacions. I vull fer-ho 
amb vosaltres. Som-hi!
 
Raül Garcia Ramírez
Alcalde

Grup Municipal de Junts per Catalunya
santceloni@junts.cat

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



FARMÀCIES DE GUÀRDIA

ABRIL

MAIG

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
1 abril - 21 maig

L’entrevista

“De ben petit 
ja tenia la curiositat 
i la creença que es 
podien canviar i 
millorar les coses”

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

El jove celoní Francesc 
Almendros acaba de 
ser escollit als 24 anys 
president de la 1a 
Assemblea de Joventut 
de l’Euroregió Pirineus 

Mediterrània, una organització 
transfronterera de cooperació 
política formada per la Generali-
tat de Catalunya, el Govern de les 
Illes Balears i la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée. Graduat 
en Internacional Business per la 
UB té una llarga trajectòria en 
representació estudiantil i ha 
participat en molts projectes 
europeus. Ara afronta amb molta 
il·lusió els reptes que té al davant 
en temes de sostenibilitat,  
llengua i cultura, i drets i  
justícia social. 

D’on arrenca la teva trajectòria 
d’activisme local? 
He participat en moltes associacions 
tant a nivell local com a nivell regi-
onal. A Sant Celoni, quan estudiava 
a l’Institut Baix Montseny, estava 
a l’Associació d’estudiants del Baix 
Montseny; he participat en repre-
sentació estudiantil a la Universitat 
de Barcelona, també en altres òrgans 
com la Coordinadora de representants 
dels estudiants de Catalunya o a la 
Coordinadora de representants d’Es-
paña, també em vaig moure a nivell 
internacional amb la Unió Europea 
d’Estudiants.

Què és l’Assemblea de la  
Joventut de l’Euroregió? 
És una Assemblea nova, creada 
enguany i que depèn de l’Euroregió 
dels Pirineus mediterranis que és una 
organització de cooperació política 
entre el Govern de la Generalitat 
de Catalunya el Govern de les Illes 
Balears i la regió d’Occitània.  Des de 
l’Euroregió, aprofitant que l’any passat 
a la Unió Europea era l’any de la jo-
ventut, van voler apostar per als joves 
i obrir-se a la seva participació amb la 
creació d’aquesta Assemblea de joves. 
Es va fer una crida a les tres regions 
per presentar les diferents candida-
tures i aquest febrer ens hem reunit a 
Toulouse per constituir-la. 

Què suposa ser el president 
d’aquesta Assemblea?  
En poques paraules significa ser la 
imatge i el portaveu de l’Assemblea. 
Totes les accions són consensuades, 
les treballem en les diferents comissi-
ons. Com a president, la meva funció 
principal és transmetre totes aquestes 
polítiques que treballem i al mateix 
temps fer de representant formal i 
legal de l’Assemblea. 

A part de la teva, hi havia dife-
rents candidatures per optar a 
la presidència. Què aportes de 
diferencial?   
De cada regió es presentaven 10 
persones, en total érem 30 joves. Es 
tracta de persones que han tingut 
una activitat a altres institucions o en 
models assemblearis, potser aquest 
era més el meu perfil, altres també 
amb molta motivació i gent nova per 
aportar noves visions. Ens vam reunir 
tots  trenta i vam decidir crear una 
presidència formada per dos vicepre-
sidents i un president amb represen-
tació de les tres regions. Jo em vaig 
presentar per la regió de Catalunya 
amb unes propostes sobretot enfo-
cades a la cooperació transfronterera 
que van agradar als meus companys 
i van apostar que fos el representant 
català. Seguint el model de presidèn-
cia que té ara l’Euroregió, vam decidir 
que la presidència fos rotatòria, i ha 
començat Catalunya. 

Quines prioritats us heu  
marcat?  
Les tres temàtiques que volem  
treballar principalment són el medi 
ambient i el desenvolupament soste-
nible,  la llengua i la cultura catalana, 
i la inclusió 
i els drets 
socials. Volem 
promoure un 
turisme soste-
nible, l’educació 
i la formació en 
català, temes 
de cooperació 
transfronterera, 
desenvolupa-
ment econòmic, mobilitat...  
entre altres temes.

Com us organitzeu per  
treballar?  
Les comissions treballen en reunions 
en línia i una vegada més o menys al 
semestre ens trobem  presencialment 
per posar en comú les diferents  polí-
tiques o propostes de treball  que hem 
estat treballant a distància. I segons 
els interessos de les tres regions, les 
aprovem o les perfilem. També assis-
tim a activitats i allà on calgui, estem 
oberts a participar i a ser altaveu de 
les preocupacions del joves d’aquests 
tres territoris  

Quina és la teva motivació 
personal?  
De ben petit ja tenia la curiositat i la 
creença que es podien canviar i millo-
rar les coses. A classe,  a la Salle, com 
a delegat mateix, tenia aquest ímpetu 
de dir, ostres podem canviar aquest 
aspecte o fer front a aquesta injustícia. 
Però jo sempre dic que has d’estar ben 
envoltat de bons companys, uns bons 
amics, un bon equip perquè els canvis 
no els fa una persona sola, sempre  

necessites un equip. Veure que pots 
actuar i aconseguir millores en aspec-
tes sobretot en l’educació, m’ha anat 
motivant i m’ha permès descobrir les 
eines necessàries per vehicular-ho 
com són tantes associacions que 
desconeixia.

La veu dels joves dins de la so-
cietat està guanyant presència?
I tant! La presència està canviant 
i ho fa d’una manera més rapida i 
més efectiva. Hi ajuden les eines que 
tenim a l’abast amb les xarxes socials. 
Tenim un major impacte i necessi-
tem menys recursos per poder-ho 
fer. Jo estic convençut que cada dia 
hi ha més joves compromesos i ho 
veig sobretot en les associacions on 
participo, sempre estan creixent, 
sempre hi ha una persona que es vol 
apuntar, que vol dir la seva i nosal-
tres encantats que comparteixin les 
preocupacions i ens ajudem tots a ser 
altaveus de les opinions dels joves

Sovint arriba la imatge de joves 
poc motivats, que pensen que 
no hi ha res a fer...
Aquesta també es una de les preocu-
pacions que tenim ara a les associa-
cions.  Moltes vegades el que passa 

és que o no han trobat 
les eines per fer canvis, 
o quan han intentat 
explicar què els pre-
ocupava, se’ls ha dit 
que no era important 
o que no es podia 
canviar i tot això 
des del meu parer 
és mentida. Sempre 
hi ha vies, algunes 

més rapides i altres més lentes però 
sempre hi ha algun camí. Sempre el 
que dic és que s’intentin envoltar de 
persones, col·lectius que se sumin a 
la matèria que volen canviar, és un 
cercle d’automotivació, un cop veus 
que no estàs sol, envoltat d’un bon 
equip, qualsevol cosa o aquesta moti-
vació torna a néixer i veus que pots 
tirar-ho endavant.

Quines són les preocupacions 
principals que teniu els joves? 
La dificultat per accedir a l’habitatge; 
poder ser independent ara mateix és 
una tasca impossible perquè suposa 
invertir més de la meitat del salari 
amb lloguer. Intentem treballar en 
polítiques socials per tal que nosaltres 
puguem créixer i desenvolupar-nos 
sense dependre dels pares. Un altre 
punt important és l’accés a l’educació, 
l’admissió a les universitats,  als graus 
professionals, als màsters que dema-
nen preus impossibles... una de les 
nostres preocupacions és que tothom 
tingui les mateixes oportunitats alhora 
de decidir el seu futur. I un altre punt 
que també ens preocupa molt als joves 
i que he trobat a gairebé totes les àrees 

o associacions que he participat, és el 
medi ambient i la sostenibilitat. Penso 
que el jovent estem més conscienciats 
davant les conseqüències del canvi 
climàtic, de les emissions del co2, del 
comerç just, de la conservació de la 
biodiversitat, l’eficiència energètica... 
són temes que ens preocupen molt 
pensant en futur. 

Quina seria la frase que et de-
fineix més o la que vols que et 
defineixi com a president? 
Activista que ha vingut a aportar el 
seu granet de sorra per millorar la 
societat i fer-ho des d’un lideratge  
col·lectiu, potenciant l’equip i les 
habilitats dels companys i companyes 
que m’envolten. 

Francesc Almendros
President de la 1a Assemblea de Joventut  
de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
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Quin és el millor racó de  
Sant Celoni per perdre’t?
A mi el que m’encanta és passejar 
pel Turó de la Mare de Déu. Visc a 
prop i sempre quan busco descon-
nectar una mica i connectar amb 
la natura, m’agrada passejar per 
aquest petit bosc que tenim allà.

On portaries algú de fora? 
Segurament a la Rectoria Vella,  
és un espai tan natural... permet 
connectar amb la natura, passejar 
i alhora visitar l’oferta cultural que 
hi hagi. 

Si fossis alcalde de  
Sant Celoni què faries? 
Intentaria actuar en molts àmbits 
tant en política social com ajudar 
en temes com el de l’habitatge, 
potenciar sobre tot que els joves 
puguin trobar la seva casa o el seu 
espai social en el poble, perquè es 
puguin reunir i treballar polítiques, 
crear comunitat. El jove avui dia 
busca més oportunitats a fora... i a 
mi el que m’encantaria seria poten-
ciar i canviar aquesta imatge que 
a Sant Celoni o al Baix Montseny 
tenim un munt de temes a treballar, 
de cooperació, de mobilitat... inten-
taria potenciar aquets punts.

Com t’imagines  
Sant Celoni 2030? 
No queda tant, només 7 anys! 
Doncs me l’imagino capital de co-
marca, me l’imagino sobretot verd, 
un espai també cultural i un espai 
també, pensant amb l’hospital, 
un espai de cura i d’atenció a les 
persones.

Un desig pel poble  
Un desig pel poble, doncs el meu 
desig és que tots els celonins i 
celonines  puguin trobar la seva 
motivació o els seus interessos a la 
Vila i que els puguin fer créixer. 

I el millor record que tens 
lligat a Sant Celoni 
El millor record que tinc crec que 
és la meva etapa a l’escola La Salle. 
Jo he gaudit molt anant a col·legi, 
reunint-me amb els meus amics i 
sobretot preguntant a professors, 
aprenent al dia a dia. Els records 
més macos són compartir aquesta 
infantesa i adolescència a l’escola 
que va ser una etapa molt maca i 
que m’ha ajudat molt ara a créixer 
professionalment i assolir èxits i 
reptes que estan sortint avui dia. 

Conxita Sánchez  
Campos 

L’any passat va fer vint anys de la 
desaparició de la Conxita. L’any vinent 
hauria celebrat el seu 85è aniversari. 
Creiem que ara és un bon moment per 
recuperar el seu llegat i tornar-la a fer 
present a través dels colors de la seva 
pintura, la seva passió.

(1939-2002)

La passió pel color


