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En aquest darrer cas, l'Ajuntament s'encarregarà d'arranjar la connexió per sota del 
Pont de Pertegàs fins a les Borrelles, un projecte pel qual ja s’han aconseguit 40 mil 
euros de subvenció per part de la Diputació de Barcelona per executar el 2017. 

La reunió de l’alcalde i el director general de Carreteres va tenir lloc dimecres 9 de 
novembre a petició de l’Ajuntament amb la voluntat de continuar avançant en la millora 
de la seguretat i l’accessibilitat a la C-35. 

 
Nous cursos gratuïts per a persones aturades: confecció de pàgines web, 
serveis administratius, atenció sociosanitària o manteniment de jardins. Inscriu-
te ja! 

Ja estan obertes les inscripcions per apuntar-se als nous cursos de Formació 
Ocupacional que ofereix el Sax Sala dins de la convocatòria FOAP 2016-17.Es faran a 
partir de desembre en horari de matins i abracen un ampli ventall de modalitats, com 
confecció de pàgines web, serveis administratius, atenció sociosanitària o 
manteniment de jardins. 

Els cursos són gratuïts, atès que estan subvencionats pel SOC i el Fons Social 
Europeu, i van adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. A més, al 
finalitzar els cursos s'entregarà un Certificat de Professionalitat, que acredita a qui 
l'obté la seva competència per a desenvolupar l'activitat laboral. 

Si us interessa, trobareu els requisits d'accés i el formulari de preinscripció a aquest 
enllaç. 

 Per a més informació: Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny 
Carrer Montserrat, 28 
08470 Sant Celoni 
Tel.: 93 867 41 75 

 

El Departament d'Ensenyament promociona el projecte Robotseny Baix 
Montseny 

El Departament d’Ensenyament ha editat cinc vídeos sobre el projecte Robotseny per 
fer difusió de l’experiència com a bona pràtica educativa a través de la Xarxa 
Telemàtica Educativa de Catalunya. Robotseny és un projecte a nivell del Baix 
Montseny que desenvolupa les competències científiques i creatives dels alumnes tot 
treballant de forma cooperativa. També, té l’objectiu de crear una xarxa de professorat 
implicat en aquesta temàtica per tal de crear lligams i compartir experiències en 
aquests àmbits. 

Els cinc vídeos segueixen el recorregut del projecte des de diferents perspectives: un 
primer, que explica el desenvolupament del projecte; un segon, que mostra la mirada 
de l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Baix Montseny i de 5è de primària de l’escola 
Matagalls; un tercer, que mostra la mirada de les empreses i les institucions que han 
col·laborat en el projecte; un quart, que mostra la mirada d’un pare d’un alumne de 1r 
d’ESO de l’Institut Baix Montseny i un darrer vídeo que mostra la mirada del 
professorat de l’Institut Baix Montseny i de l’escola Matagalls. 

Gaudiu dels vídeos del Robotseny al següent enllaç. 



 
 
El govern de Flandes s'interessa per l'experiència del Pla Educatiu d'Entorn de 
Sant Celoni 

L’Ajuntament de Sant Celoni ha rebut la visita d’una delegació del govern de Flandes 
formada per tècnics municipals i entitats del tercer sector interessats en conèixer 
l’experiència del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni. Els professionals de Flandes 
han estat molt interessats en el concepte de comunitat educativa àmplia del Pla 
Educatiu d’Entorn que parteix de la necessitat d’una acció coordinada entre les 
escoles i els agents socials del municipi per esdevenir veritables agents de 
transformació social. En aquest sentit, s'entén la comunitat educativa com el conjunt 
d’alumnes, famílies i mestres i professors, però, també, en formen part les entitats 
educatives, culturals, esportives i de lleure, les empreses i les administracions. 

La delegació de Flandes ha pogut conèixer el funcionament i el treball conjunt entre 
escoles i agents socials en 5 dels projectes del Pla Educatiu d’Entorn: Projecte xarxa, 
Robotseny, Voluntariat educatiu, Projecte d’orientació a l’ESO i Ajuntament Jove. 
També, han tingut l’oportunitat de conèixer el treball educatiu que realitza l’Institut Baix 
Montseny i l’experiència del projecte Ethos de mesures alternatives en benefici de la 
comunitat basat en el decret de drets i deures de l'alumnat explicat per boca de l’equip 
directiu del centre i un dels alumnes participants. 

L'alcalde Francesc Deulofeu, que va acompanyar la delegació el passat 9 de 
novembre, va assegurar que “planificar i compartir objectius i mirades entre 
centres educatius, entitats, empreses i serveis municipals facilita processos de 
canvi i és clau per treballar per l’èxit educatiu i la cohesió  social”. 

Aquesta visita s’emmarca en el conveni de col·laboració entre el govern de la 
Generalitat de Catalunya i el govern de Flandes i gira entorn a l’estudi de bones 
pràctiques sobre la “cooperació entre l’educació formal i no formal en plans educatius i 
comunitaris”. 

 

El Pla Integral sobre Addicions del Baix Montseny fa un balanç positiu de l’acció 
de l’últim any i renova per a 4 anys més  

El Consell Polític del Pla Integral sobre addiccions el Tritó del Baix Montseny es va 
reunir aquest dimecres 16 de novembre amb la presència de representants polítics 
dels 13 municipis que comparteixen aquest projecte. Durant la trobada es va fer 
balanç de les actuacions realitzades durant el passat curs 2015-2016 a 18 
centres educatius de tot el Baix Montseny, mitjançant activitats preventives de 
tallers de drogues legals i no legals, dinàmiques emocionals per a la prevenció, 
tallers sobre sòcio-addiccions: pantalles, així com grups de suport per a 
consumidors i campanyes de reducció de danys. 

També es van analitzar les noves necessitats que els professionals del territori han 
detectat durant aquest temps, així com les estratègies que s’han planificat per tal de 
reforçar aquests aspectes que necessiten d’un major suport. 

Fa més de 12 anys que els ajuntaments del Baix Montseny fan accions en matèria de 
prevenció d’addiccions. El treball mancomunat entre 13 municipis, amb el suport de la 



Diputació de Barcelona, ha permès realitzar diverses diferents accions preventives, 
facilitar l’accés al tractament i activar recursos d’inserció. 

Si voleu més informació i recursos www.eltrito.cat 

 

Sant Celoni i la Batllòria indiquen a les seves entrades que són un “municipi per 
la independència” 

Les dues portes d’entrada a Sant Celoni i a la Batllòria indiquen des de fa uns dies que 
són un “municipi per la independència” per mitjà d’un rètol. D’aquesta manera es dóna 
compliment a l’escrit presentat per l’ANC de Sant Celoni el 20 de setembre de 2016 on 
sol·licitava la col·locació dels cartells en compliment a l’acord plenari de 31 de maig de 
2012, quan l’Ajuntament des Sant Celoni es va adherir a l’Associació de Municipis per 
la Independència. 

 

Aquest diumenge 20 de novembre, III Jornada micològica d'Olzinelles al Veïnat 
de Cal Paraire 

Finalment aquest diumenge 20 de novembre arriba la III Jornada micològica 
d'Olzinelles al Veïnat de Cal Paraire amb tot tipus d'activitats pels amants dels bolets 
que inicialment estava prevista per diumenge 13 de novembre. La jornada donarà el 
tret de sortida amb un esmorzar popular de botifarra farcida amb bolets, i la primera 
activitat serà una sortida per reconèixer el món dels bolets i el seu hàbitat, amb el 
micòleg Jordi Martí i el fotògraf Àlex Alonso. Al llarg del dia es realitzaran diverses 
xerrades i debats, i després del dinar, els participants podran gaudir dels Joglars 
d'Olzinelles i espectacle de marionetes. Finalment, cremat de rom i cantada 
d'havaneres. 

Organitza: Associació cultural de la Vall d‘Olzinelles 
Col·labora: Associació Gastronòmica Mas Paraire, Ajuntament de Sant Celoni i 
Diputació de Barcelona 

Més informació, a la pàgina de Facebook “Vall Olzinelles Festes” 

 

El dilluns dia 21, nova prova de sirenes de risc químic 

El proper 21 de novembre, dilluns, es farà una nova prova de sirenes d'avís a la 
població per risc químic, la segona d'enguany. El to d'alerta s'activarà a les 12.20 h, i el 
de fi d'alerta, a les 12.30 h. Les proves de sirenes per risc químic les duu a terme la 
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, dins el pla 
PlaseQCat. 

El to d'alerta consisteix en tres senyals discontinus d'un minut de durada, amb cinc 
segons de separació entre cadascun. Si l'alerta fos real, caldria seguir una colla 
d'instruccions: 

• Sortir dels vehicles, deixant-los ben estacionats. 



• Refugiar-se a casa o a l'edifici més pròxim. 
• Tancar portes i finestres i apagar els equips de climatització 
• No anar a buscar els nens a l'escola 
• Estar atents als mitjans de comunicació: ràdio, twitter (@emergenciescat), 

facebook (emergenciescat), etc. 
• Evitar trucar per telèfon, si no és imprescindible. 

La fi de l'emergència s'anuncia també amb les sirenes, en aquest cas amb un to 
continu de 30 segons de durada. Els tons d'alerta i el de fi d'alerta són els que 
s'emetran en la prova del dia 21. Atès que es tracta d'una prova, no cal que feu cap 
de les accions que s'han explicat. Trobareu totes les instruccions clarament 
explicades en aquest vídeo divulgatiu 

Poder fer el seguiment de la prova de sirenes a través del compte de twitter de la 
Direcció General de Protecció Civil: @emergenciescat. Més informació sobre les 
proves de sirenes, a aquest enllaç. 

 
6 esportistes celonins seleccionats per la Federació Catalana de Karate per 
participar al Campionat d'Espanya 

Sis esportistes del Karate Club Just del Centre Esportiu Mètric han estat seleccionats 
per la Federació Catalana de Karate per participar en el proper campionat d'Espanya 
que tindrà lloc els dies 26 i 27 de novembre a Santa Cruz de Tenerife. Els seleccionats 
han estat Eva Cano, Laura Pino, Joan Just, Jordi Valdivia, Isaac Correa i Alba 
Company i competiran en les modalitats Cadet, Júnior i Sub21. 

Durant el mes de setembre, cinc d'aquests karateques ja van ser seleccionats per 
participar en un entrenament de Kumite per participar al Mundial 2017. 

Molta sort! 

 

Sant Martí ha aplegat un bon combinat de projectes culturals i actes festius 

Del dijous 10 al dilluns 14  de novembre hem pogut gaudir de les Festes de Sant 
Martí posant en valor la memòria històrica, el patrimoni, la creació local, les festes i 
tradicions i la cultura en general. 

Enguany s’han dut a terme les IV Jornades de la Memòria Històrica de Sant 
Celoni i s’han centrat amb  la Guerra Civil a Catalunya i a Sant Celoni (1936-1939). 
Divendres 11 de novembre, el doctor en història Pelai Pagès va presentar la Guerra 
Civil a Catalunya amb una sala Bernat Martorell plena de gom a gom. Divendres 18 
de novembre, es durà a terme la segona sessió de les jornades amb la conferència 
de l’historiador local la Guerra Civil a la reraguarda. Sant Celoni i la projecció de Ton 
Barnola: jo vaig ser a la lleva del biberó, un documental realitzat per Xavier Alfaras. 

Han estat dies per posar en valor el patrimoni del municipi. S’ha pogut gaudir del nou 
bar del Teatre Ateneu, després d’unes obres de rehabilitació molt esperades. 
L’equipament de l’Ateneu s’ha omplert amb el concert d’Hotel Cochambre, DJ´s 
LeeBeats i Kevin Granados, el concert i ball amb el grup Què tal i l’espectacle musical 
“Sí, a la música” a càrrec del grup de teatre Els Atrevits de l’Esplai de la Gent Gran. 
S’ha inaugurat un nou espai del recinte de la Força, elements recuperats de la 



capella romànica de Sant Celdoni (segle XI) ampliant així el recinte medieval de la 
Força. I grans i petits van poder passar una molt bona estona amb les visites 
teatralitzades per Sant Celoni amb en Fonsu i la Remei.  

La creació local també ha tingut el seu espai, així el dijous 10 es va presentar el 14è 
número de la col·lecció Anatomia del Còmic Celoní a la Biblioteca l’Escorxador 
coordinada per Xavi Plana. Aquest número recull l’obra d’Ignasi Deulofeu “Ignot”. I el 
proper divendres 18 de novembre es presentarà el concert amb el grup The 
Reppers, banda guanyadora del Sant Celoni Sona 2016 que presentaran els temes 
que han enregistrat com a premi del concurs. 

La vessant més festiva i popular d’aquests dies de festa ha inclòs la cercavila de 
gegants amb el geganters de Sant Celoni i totes les colles de gegants de les escoles 
de Sant Celoni. La ballada de danses de Passaltpas i la fira artesana de Sant Martí 
a la Plaça de la Vila, amb més de vint-i-cinc parades,  el tradicional esmorzar popular 
del diumenge al matí i la gimcana de carruatges de cavalls, entre d’altres.  


