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C's 1.886 17,91 
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PP 298 2,83 
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Recortes cero-GV 16 0,15 
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Recordeu, per festes també cal reduir els residus, reutilitzar al màxim i reciclar 
sempre, sense excuses!  
La matèria orgànica es recollirà de manera excepcional diumenge 24 i diumenge 
31 de desembre 

Amb l'arribada de les festes de Nadal i Reis, l'Ajuntament de Sant Celoni recorda la 
importància de reduir els residus que generem, reutilitzar tot allò que puguem, i en tots 
els casos, reciclar com cal: 

 Recordeu sempre on va cada residu i deixeu les deixalles d'una manera 
responsable: plegar bé el paper i cartró, que va al contenidor blau; aixafar els 
envasos, que van al contenidor de color groc; buidar les ampolles de vidre 
abans de deixar-les al contenidor verd clar, així com tancar correctament les 
bosses d'escombraries, tant les de matèria orgànica com les de rebuig. Durant 
aquests dies, no oblideu posar tot el paper de regal i les caixes de les joguines 
al contenidor de paper i cartró.  

 Respecteu l'horari de recollida de cada residu, que trobareu detallat al web 
municipal.  Recordeu: els voluminosos es recullen el proper dimarts, 2 de 
gener, i s'han de deixar davant de casa vostra o al costat dels contenidors de 
rebuig, abans de les 6 del matí. Passa el mateix amb la recollida porta a porta 
de paper i cartró, que és cada dijous a tot el municipi a partir de les 13 h, i 
dissabtes només als comerços del centre, també a la mateixa hora. Quant a la 
matèria orgànica, aquestes festes es recollirà de manera excepcional 
diumenge 24 i diumenge 31, a partir de les 15 h; la resta de dies serà dins de 
l'horari habitual, els dimecres, a partir de les 15 h, i els dissabtes, a partir de les 
7 del matí. El rebuig es recull cada dia i és recomanable deixar les bosses al 
vespre.  

 Si no podeu esperar, teniu a la vostra disposició la deixalleria comarcal, al 
Polígon Industrial Molí de les Planes (carrer del Rec del Molí, 4), que té 



l'horari següent: dimarts de 16 a 19h; de dimecres a divendres de 9.30 a 13.30 
h, i de 16 a 19 h; dissabtes de 1 a 15 h, i diumenge de 9 a 14.30 h. Durant 
aquestes festes, tancarà els dies festius.  

 I no oblideu mai la importància de consumir menys de cara a reduir el nombre 
de residus que generem i reutilitzar tot allò que es pugui. 

 

 

A Sant Celoni ens estimem els animals! Els Supermonts ens recorden que tenir 
un animal és tenir un superdeure!  

Ara que arriben les festes i és temps de regals, els Supermonts recorden la 
importància de ser responsables amb les nostres mascotes, perquè no són una 
joguina. A més de jugar-hi, cal tenir en compte la seva salut i benestar. I recordar, ser 
cívics al carrer, sempre! En aquest vídeo ens donen les pautes bàsiques per una bona 
i responsable convivència amb la nostra mascota! Oi que no és tan difícil? 

www.santceloni.cat/supermonts 

 

 

Per aquestes festes, regala cultura, regala espectacles GPS de la programació 
del Teatre Ateneu!  

Dues propostes molt singulars per aquestes festes de dos espectacles diferents però 
únics que de ben segur seran un bon regal: 

 Divendres, 29 de desembre, a les 20h i a les 22h, RUDO, de Manolo 
Alcántara, premi Zirkolika 2014, millor espectacle de circ de sala 

 Dissabte, 13 de gener, a 2/4 d'una del migdia, EXERCICIS D'AMOR, de la 
Companyia El Pont Flotant. Una manera particular de celebrar la unió entre 
persones, una celebració senzilla i íntima a mig camí entre el teatre i la realitat, 
on l'espectador és el convidat i acabarem tots menjant una bona paella 
valenciana... 

 Teniu tota la informació a www.santceloni.cat/teatreateneu, i podeu comprar les 
entrades als espectacles corresponents de Rudo i Exercicis d'amor.  

 

Festa de Cap d'Any per a tothom: Ball al Teatre Ateneu i festa al Pavelló!  

Sant Celoni rebrà l'arribada del nou any amb dues festes populars pensades perquè hi 
pugui participar tothom! 

 A partir de les 9 del vespre, a la sala petita de l'Ateneu, l'Associació de Gent 
Gran organitza un sopar i a partir de 2/4 d’1 de la nit a la Sala Gran, ball amb el 
grup Què Tal (10 € socis, 15 € no socis). 

 I al Pavelló Municipal 11 de Setembre, a partir de la 1 i fins les 5 de la 
matinada, hi haurà la Gran Festa de Cap d'Any amb el grup de versions Blue 



Maresme, que ens presentarà el seu ampli repertori de versions per fer un bon 
remember dels 80, 90 i 2000, fins l'actualitat. I per acabar el DJ Marvin amb 
tots els hits del moment. L'entrada és gratuïta però compte: l'aforament és 
limitat. 

 
 
Els alumnes de 4rt d´ESO comencen a treballar en el projecte Ajuntament jove  

Els alumnes de 4rt d’ESO dels diversos instituts de Sant Celoni han iniciat el treball 
d’Ajuntament jove, un projecte que pretén que els alumnes d'aquest curs centrin el seu 
treball de recerca en una temàtica o problemàtica real del municipi i elaborin un anàlisi 
sobre el tema, que els permeti, posteriorment, elaborar un projecte per millorar la 
temàtica o solucionar el problema analitzat. Enguany els temes triats pels alumnes se 
centren en projectes que donen suport a la gent gran (com han escollit Cor de Maria 
i Col.legi la Salle), projectes de foment dels camins escolars al Soler de Vilardell 
(Institut Baix Montseny) i foment de la creació teatral de petit format (escola Avet 
Roig). 

Novament i en relació amb l'edició passada,el ple no vota un projecte guanyador sinó 
que, seguint els criteris que marquen les bases Ajuntament Jove pel curs 2017-2018, 
es repartiran els 6000 € contemplats en el pressupost anual entre els diferents centres 
educatius participants. El ple extraordinari previst per puntuar els projectes es farà el 
proper 5 d’abril de 2018 a la Sala Petita de l’Ateneu a les 17.30 h. 

 

Els alumnes del PTT decoren l'edifici del Sax Sala inspirats pel poema "Temps 
d'estels" de la poetessa Isabel Barriel  

Els alumnes del PTT han treballat conjuntament en un projecte d'ambientació 
nadalenca de l'edifici Sax Sala. Concretament, els alumnes de Muntatges elèctrics i 
instal·lacions d'aigua i gas han creat un estel de llums de LED que decoren l'entrada, a 
més de tres arbres de Nadal que es trobren al costat de la finestra a cada planta. 
Aquesta il·luminació té un programari que el fa funcionar des de les cinc de la tarda 
fins a mitjanit. 

També, els alumnes de Vendes, oficina i atenció al públic han decorat l'interior de 
l'edifici, tot seguint el poema "Temps d'estels" de la mestra i poetessa Isabel Barriel. 
D'aquesta manera, han fet una instal·lació de globus de llana i purpurina, i una altra 
d'estels 3D de paper de colors, i flocs de neu gegants en paper. 

L'objectiu de l'experiència de producció i muntatge de la decoració nadalenca vol dur 
als alumnes del PTT a contactar amb la seva comunitat i treballar per ella de forma 
solidària. 

El PTT és una tipologia de programes de formació i inserció, organitzat pel 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Sant Celoni i el suport del Fons Social Europeu, per a joves que no 
hagin obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria, on tenen l'oportunitat 
de trobar mòduls de formació professional i assolir les competències professionals.  

 



Un ciutadà dóna una panera per la campanya "Escuts solidaris" de la Policia 
Local per lluitar contra el càncer infantil  

Un ciutadà celoní ha fet una donació d'una panera per sortejar-la i ajudar amb la seva 
recaptació a la campanya "Escuts solidaris" que va iniciar la Policia Local de Sant 
Celoni amb la de Caldes de Malavella i la d'Hostalric el passat mes d'octubre per 
lluitar contra el càncer infantil. La policia municipal sortejarà la panera entre els 
treballadors i treballadores de l'Ajuntament on, a més, acceptaran donacions 
adiccionals. L'objectiu és aconseguir un mínim de 200 € de recaptació, que aniran 
destinats als ja recollits 48.084 € entre els 35 municipis col·laboradors de la 
campanya.  

Recordem que aquesta campanya s'anomena "escuts solidaris" i consisteix en la 
venda d'uns escuts brodats d'aparença similar als oficials de la Policia Local, un per 
cada municipi, que porta una cola termoadhesiva al dors, que permet fixar-lo a 
qualsevol peça de roba simplement passant-li la planxa. D'aquesta manera, es pot 
enganxar fàcilment a camises, dessuadores, motxilles, etc.  

El preu de cada escut solidari és de 4 euros i la recaptació anirà íntegrament a 
l'Hospital Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center de Barcelona. Els podeu 
adquirir a la comissaria de la Policia Local (c. Santa Fe, 52), i a diverses botigues de la 
Vila. 

 
 
Torna la Campanya de Recollida de Joguines de Creu Roja de Sant Celoni i Baix 
Montseny. Col·labora-hi fins el 4 de gener!  

Els seus drets en joc és el lema de campanya de la recollida de joguines que Creu 
Roja de Sant Celoni i Baix Montseny duu a terme des de 1992 per cobrir les 
necessitats de milers d’infants de famílies d’arreu de Catalunya amb dificultats 
econòmiques que no poden assumir l’adquisició de joguines per als seus fills i filles, i 
mirar d'aconseguir que cap infant es quedi sense joguines per Nadal. La campanya té 
l’objectiu de garantir, un any més, el dret dels infants al joc i recollir joguines per a 
infants en situació de vulnerabilitat. També es pretén sensibilitzar la població sobre 
el valor educatiu del joc i la seva importància en el desenvolupament de la infància. 

Enguany la campanya es durà a terme en més de 400 municipis catalans, amb més de 
1.200 voluntaris i voluntàries, amb l'objectiu de recollir prop de 55.000 joguines 
perquè cap nen es quedi sense regal. Partint del valor educatiu i social de la joguina 
educativa, l'entitat es dirigeix a particulars, entitats i empreses perquè col·laborin a la 
campanya, bé sigui amb la donació de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes i 
han de promoure el joc cooperatiu, amb aportacions econòmiques, o amb suport en 
forma d'esponsorització o recursos. 

A Sant Celoni, el lloc de recollida serà al local de l'entitat (ctra. Vella, 86), des d'ara i 
fins el 4 de gener de 2018, de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 15 a 17.30 h, i 
divendres matí de 10 a 14 h.   

 

Recompte final de la La Marató a Sant Celoni: 24.842 euros per les malalties 
infeccioses!  



El cap de setmana passat va tenir lloc La Marató de TV3, dedicada enguany a les 
malalties infeccioses, i el col·lectiu 08470 va organitzar tot tipus d'activitats solidàries 
per poder col·laborar en la recaptació. En total, s'ha recaptat un total de 24.842 
euros, una xifra superior a la de l'any passat, tot un èxit! Des del col·lectiu 08470, 
coordinador de les activitats, agraeixen la col·laboració de moltes entitats, persones a 
títol individual i de l'Ajuntament, que hi han col·laborat fent un donatiu directe o 
participant a les activitats proposades, amb el clar objectiu de dotar de més diners els 
fons destinat a la investigació de les malalties infeccioses.  

Moltes gràcies a tots! 

 

   

 


