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Comunicació al servei 
de la ciutadania 
Aquest mitjà de comunicació que tens a les mans celebra la seva 50a edició. En 
aquest context, dediquem el tema de portada a la comunicació que l’ajuntament 
manté amb la ciutadania. 

Els mitjans de comunicació d’àmbit local juguen un paper decisiu a l’hora d’in-
formar a la ciutadania sobre tot allò que s’esdevé des de l’ajuntament, alhora que 
exerceixen un clar paper cohesionador.

L’Ajuntament de Sant Celoni treballa per potenciar els canals de comunicació amb 
la ciutadania i complementar els ja existents com la ràdio, el butlletí municipal, 
les diferents publicacions o el mateix web. En aquesta línia, durant el darrer any 
s’ha encetat el camí cap a la incorporació al món 2.0 o xarxes socials per oferir a 
la ciutadania el màxim nivell d’informació possible i incrementar la comunicació 
bidireccional que ofereixen aquestes noves eines.

L’informatiu: I ja en són 50!
L’article 139 de la Llei de règim local en relació a les publicacions municipals diu “Les 
corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la 
participació de tots els ciutadans en la vida social”. Amb aquest objectiu, l’ajuntament de 
Sant Celoni publica el butlletí municipal L’informatiu que aquest mes arriba a la cinquan-
tena edició. 
 
L’Informatiu recull totes aquelles informacions dels diferents àmbits de treball 
de l’Ajuntament que poden ser d’interès general, dóna veu a les entitats, als 
grups municipals i avança l’agenda d’activitats culturals. Per garantir que 
la informació arribi a tothom, es distribueix a totes les cases, als equipa-
ments municipals i a un centenar d’establiments comercials.

Fa dos anys va viure la seva primera actualització incorporant l’Espai 
obert per a persones i entitats, les seccions, l’índex, el tema de porta-
da, informació sobre subvencions. 

Punt 7 Ràdio Sant Celoni
Escolta els de casa! 
Informar, acompanyar, entretenir i formar són els objectius de l’emissora municipal 
Punt 7 Ràdio. Amb 30 anys d’història al darrere, la ràdio ha consolidat una programa-
ció musical de 7 a 21 h amb espais horaris d’informació i agenda. Diferents progra-
mes conformen la graella de 21 h a 23 h amb espais per a la cultura, els llibres, les 
sardanes, la retransmissió dels plens…) editats per persones voluntàries del municipi.
Punt 7 Ràdio també exerceix una funció formadora entre els alumnes del municipi. 
L’IES Baix Montseny, el CEIP Pallerola, l’Escola l’Avet Roig i el Cor de Maria hi partici-
pen amb formats diferents (taller de ràdio, programa, espai del temps…). 

L’increment de publicitat comercial demostra el suport i la força de l’emissora al 
municipi i al Baix Montseny. 

Si tens ganes de fer ràdio amb nosaltres i fer créixer l’emissora, truca’ns al 
93 867 15 11 o escriu-nos a radio@santceloni.cat

Comunica’t amb Sant Celoni!
 
Aquest mes de març aprofi tem que el nostre 
Informatiu compleix 50 edicions per parlar 
de la comunicació que l’ajuntament manté 
amb la ciutadania. No podem entendre 
la comunicació institucional com un afany 
de propaganda de govern sinó com una 
obligació indiscutible i un compromís que 
l’administració té amb el públic que serveix. 
Aquesta comunicació ha de servir per saber 
de quins serveis podem gaudir, quines obli-
gacions tenim, com podem participar. I tam-
bé ha de servir per contribuir, per reclamar, 
suggerir, queixar-nos o proposar millores. 
 
Hem fet un esforç important per tal de mi-
llorar i innovar: informar amb més rapidesa, 
fomentar la participació, augmentar la quali-
tat de les peces, obrir nous canals de comu-
nicació. En defi nitiva, per arribar més enllà 
i arribar-hi més bé. Resultats en mà, és de 
justícia felicitar a tothom que ho fa possible i 
també encoratjar a qui encara no ho ha fet a 
unir-s’hi.
 
A banda del tema de portada que ens ocupa, 
també trobarem en aquest Informatiu d’ani-
versari algunes imatges del Carnaval 2010 
–amb el que hem constatat que no hi ha 
crisi de creativitat a Sant Celoni-; ressenyes 
interessants de la Batllòria senyorial dels 
segles XV i XVI; bones notícies sobre el nou 
CEIP Soler de Vilardell o la propera obertura 
de la primera ofi cina de turisme del munici-
pi; l’esperada oferta de formació permanent 
dels propers mesos i la inauguració del pas 
soterrat al carrer Roger de Flor. Gaudir-ne 
també és comunicar-se. Comunica’t amb 
Sant Celoni!
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Twitter i facebook 
Des de fa un mes, l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha incorporat al Twit-
ter (www.twitter.com/ajsantceloni), un servei d’Internet que permet 
enviar missatges curts d’una forma ràpida, directa i senzilla i sense 
cost. Per poder rebre els missatges, les persones receptores han de dis-
posar d’un compte al twitter. Juntament amb el facebook del Centre de 
Formació d’Adults, es tracta dels primers passos cap a la incorporació 
al món 2.0 per oferir a la ciutadania el màxim nivell d’informació pos-
sible i incrementar la comunicació bidireccional que ofereixen aques-
tes noves eines. També som presents d’una manera molt notòria a la 
Viquipèdia, l’enciclopèdia de contingut lliure que tothom pot millorar. 
L’alcalde, Francesc Deulofeu, també és a la Viquipèdia i al Facebook.

www.santceloni.cat
L’Ajuntament de Sant Celoni disposa d’un web municipal des de l’any 
2000 (www.santceloni.cat) amb informació dels diferents serveis, 
equipaments, tràmits i notícies generades per l’ajuntament. El portal 
compleix les pautes d’accessibilitat per a la navegació de persones amb 
alguna discapacitat física o sensorial i a més està desenvolupada amb 
programari lliure. Des del mateix web, es pot accedir al portal de les 
entitats www.santceloni.cat/entitats

La xifra de visites ha experimentat un augment continuat any rere any. 
A llarg del 2009, el web va assolir el seu màxim històric amb 980.832 
visites, superant en més de 26.000 les de l’any anterior.

En aquests moments s’està treballant per millorar el web tan pel que fa 
als continguts com per aconseguir una navegació més fàcil i intuitiva a 
més d’incrementar els tràmits en línia.

Butlletí electrònic cultural
Cada setmana les persones que ho desitgen reben un butlletí electrònic 
amb tota la programació cultural de l’Ateneu i informació d’agenda del 
municipi. Actualment, més de 200 persones hi estan inscrites. Apunta-
t’hi a: www.santceloni.cat/butlletiateneu

Laura Costa
Regidora de Comunicació

Llibre d’estil 
L’Ajuntament s’ha dotat d’un llibre d’estil per donar una imatge cohe-
rent, optimitzada a nivell de recursos i fàcilment identifi cable com a 
informació institucional. Es tracta d’una guia que fi xa les normes d’ús 
i les formes d’aplicació correctes de la marca ajuntament així com la 
seva adaptabilitat als diferents suports i circumstàncies. 

La comunicació és cosa de dos
En aquesta societat en la que vivim, i des de l’administració encara amb més responsabilitat afegida, ens toca comunicar-nos amb 
celeritat, claredat i arribant al màxim nombre de persones possible. Però, afortunadament, el segle XXI ens ha regalat un altre 
compromís: fer-ho bidireccionalment. A l’ajuntament ens esforcem perquè, cada vegada més, emissor i receptor es confonguin 
i perquè, cada vegada més, tinguem dos subjectes que es comuniquen i interactuen en igualtat de condicions i amb un objectiu 
sempre present i comú: millorar el nostre poble i les condicions de la gent que hi vivim. Perquè tots tenim idees i responsabilitat 
per a fer-ho possible.
 
Esperem que les eines que posem a l’abast des de l’ajuntament siguin útils i esperem trobar-t’hi de tant en tant. Perquè la 
comunicació és cosa de dos!
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Cultura

Novetats de la secció 
de cinema

L’Hora del conte passa 
als divendres
A partir del mes de març, l’Hora del Conte es farà 
els divendres a les 6 de la tarda. La propera cita és 
divendres 26 de març amb La vella Àfrica a càrrec 
de la companyia La Tabola per a nens i nenes a 

partir de 4 anys. 

Ampliació d’horaris
Des de fa unes setmanes la biblioteca obre també 
els dimecres de 10 a 13.30 h, mitja hora més del 
que era habitual. D’aquesta manera es dóna cohe-
rència als horaris: 
- Matins de dimecres i dissabtes de 10 a 2/4 de 2

- Tardes de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9

Es busquen voluntaris 
per la llengua! 
Comença una nova edició del programa Voluntariat 
per la Llengua, la dotzena que fem a Sant Celoni. Es 
tracta de posar en contacte una persona que parla 
català de manera habitual amb una altra que, tot i 
tenir els coneixements bàsics per parlar-lo, encara 
no s’ha atrevit a usar el català. Es troben una hora 
a la setmana durant 10 setmanes allà on vulguin i 
endavant! 

Tant si vols deixar-te anar a parlar en català, 
com si vols ajudar a algú a fer-ho, adreça’t a 
l’Ofi cina de Català de Sant Celoni i dóna les teves 
dades personals: nom, cognoms, edat, adreça com-
pleta, telèfon i adreça electrònica. Nosaltres ens po-
sarem en contacte amb tu.

Contribuir a incorporar les persones estrangeres a la 
llengua catalana exigeix facilitar-los-en l’ús.

Dedica-hi una hora a la setmana!

Primera edició del 
cicle de Cinema 
Infantil en Català 
La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya i Ocine Sant Celoni organitzen la pri-
mera edició de Cinema Infantil en Català (CINC) a 
Sant Celoni.

Del 27 de febrer al 27 de març es projecten 5 pel-
lícules doblades al català, adreçades al públic infan-
til. Les sessions tenen lloc en dissabte, a partir de 
les 16.15 hores, a les sales de l’Ocine Sant Celoni, 
al Complex d’Oci “Altrium” (Ctra. d’Olzinelles, s/n). 
El preu únic de l’entrada és de 3,50 euros.

Durant els mesos de febrer 
i març podreu trobar 
novetats a la secció de 
cinema de la Biblioteca. A 
més podeu consultar una 
llista mensual amb les noves 
adquisicions endreçades 
per odre alfabètic de títol i a 
continuació amb la indicació 
del director i del marc 
geogràfi c corresponent. 
En breu, també disposareu 
d’una llista complerta de 
tot el fons que integra la 
col·lecció de cinema de la 
biblioteca per tal de facilitar-
ne la consulta i el préstec.

INSCRIPCIONS

HORARI:

de dilluns a divendres de 9 a 12.30 h 

LLOC:

Parc de la Rectoria Vella, s/n

 93 864 12 13

santceloni@cpnl.cat 

www.cpnl.cat 

Biblioteca l’Escorxador
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El nou CEIP Soler de Vilardell, al costat de l’institut

Alumnes de 
pràctiques a 
empreses
15 joves del Programa de Qualifi cació Pro-
fessional Inicial, modalitat Pla de Transició al 
Treball (PQPI-PTT) de Sant Celoni del mòdul 
auxiliar en Vendes, ofi cina i atenció al públic 
han fet pràctiques a l’Hipermercat. Esclat del 
municipi. Durant cinc dies, en sessions de 
cinc hores, els joves han rebut classes  teòri-
ques i pràctiques a mans dels auxiliars de les 
seccions de xarcuteria, carnisseria, peixate-
ria, fl eca, fruiteria, caixa i reposició.

Aquesta experiència, avalada des del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat, té com 
a fi nalitat ajudar els joves a la presa de deci-
sions per el seu esdevenir professional a curt 
termini, a través d’un aprenentatge engresca-
dor i una visió integral de les tasques que es 
desenvolupen en l’establiment comercial. 

Comencen les 
audicions per a 
les escoles
Més de 1.200 alumnes podran 
veure els muntatges que han 
preparat les escoles municipals 
de música i teatre

Més de 1200 alumnes de Sant Celoni 
assistiran aquest mes de març a les 
Audicions per a les escoles a l’Ateneu-Centre 
Municipal d’Expressió, on podran gaudir de 
cinc muntatges preparats conjuntament per 
les escoles municipals de música i de teatre.
Es tracta de cinc petits espectacles, cada 
un d’ells pensat per a una franja d’edat di-
ferent: des de 4 anys fi ns a 3r d’ESO, on el 
més important és transmetre’ls la fi losofi a 
del treball de grup i mostrar la creativitat 
artística dels nois i noies de teatre i dels con-
junts instrumentals i cors del CME, essent 
al mateix temps un repte pels joves músics 
i actors en haver d’actuar davant dels seus 
companys d’escola.  

23, 24 i 25 de 
març: 4a Setmana 
a la carta al 
Centre Municipal 
d’Expressió
Els dies 23, 24 i 25 de març, les escoles mu-
nicipals de Música i de Teatre celebraran la 
4a Setmana a la carta amb diferents activitats 
obertes al públic en general, i d’altres desti-
nades als propis alumnes. Dimarts i dijous 
els conjunts i cors de l’Escola de Música i els 
grups de l’Escola de Teatre presentaran per a 
tot el públic quatre espectacles a la Sala peti-
ta, dos cada dia, que ja hauran estrenat  prè-
viament per als escolars de la vila en les Au-
dicions per a les escoles. Dimecres es farà un 
gran taller d’orquestra i cors on participaran 
tots els alumnes de l’Escola de Música amb 
l’objectiu de muntar un macro espectacle que 
s’estrenarà properament per celebrar el 5è 
aniversari del Centre.

Escola municipal de 
música i de teatre

Alumnat nou: preinscripció
Del 12 al 16 d’abril
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h 

Alumnat actual: matrícula 
(cal demanar número a partir del 22 de 
març a administració de l’escola)

Carrer Sant Josep, 18                
Telèfon 93 867 40 89

El nou edifi ci del CEIP Soler de Vilardell, 
ubicat actualment a l’edifi ci Puigdollers, es 
construirà als terrenys del costat de l’IES Baix 
Montseny. En el ple municipal extraordinari 
celebrat el 12 de febrer, els tres grups muni-
cipals amb representació al Consistori (CiU, 
PSC i CUP) van aprovar la cessió d’una fi nca 
gratuïta al Departament d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya al costat de l’institut 
per destinar-la a la construcció de l’escola.

La decisió conjunta va arribar després d’unes 
setmanes de reunions polítiques, tècniques i 

amb els diferents membres de la comunitat 
educativa. Els tres grups van coincidir en què 
es tracta del millor emplaçament possible 
actualment i es van comprometre a treballar 
per garantir-hi uns bons accessos. 

L’acord es va traslladar ràpidament al Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de cara a 
no endarrerir el procés que ha de fer possible 
disposar de la nova escola-institut Soler de 
Vilardell, amb alumnes de 3 fi ns a 16 anys, a 
fi nals del 2011. 

Galeria d’imatges del PQPI-PTT a l’adreça 
www.santceloni.cat/ptt

Actualment el CEIP Soler de Vilardell està ubicat 
a l’edifi ci Puigdollers

Audicions 2009
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Patrimoni

A més de l’hostal (Ribot) i la capella de la 
Mare de Déu de l’Esperança, l’edifi ci em-
blemàtic que va provocar el naixement del 
nucli batllorienc va ser el bell casal que hi van 
construir els Gualba en substitució del castell 
que havien tingut a Sant Martí de Montnegre, 
a dalt de la muntanya. Els Gualba van passar 
a ser senyors de Montnegre el 1274, quan 
Pons de Gualba va adquirir el terme i el castell  
de Montnegre a l’infant Pere, primogènit de 
Jaume I el Conqueridor. La parròquia de Sant 
Cebrià de Fuirosos, que comprenia el futur 
nucli de la Batllòria, estava dins dels terme 
del castell. Els Gualba també eren propietaris 
de Gualba, el poble veí.

Les guerres de remences del segle XV van 
causar la destrucció del castell, i el 1487 
consta que estava pràcticament enrunat. Els 
Gualba abandonaren la idea de reconstruir-
lo, ja que estava lluny i era de difícil accés. 
Aprofi tant la lleugera estabilitat que hi havia 

a fi nals dels segle XV van preferir potenciar 
l’indret de la Batllòria i el camí ral que hi 
passava. Per això hi van edifi car el seu nou 
casal. Guerau de Gualba (4t del llinatge amb 
aquest nom) devia començar-ne la cons-
trucció i és molt possible que ja l’habités 
el 1490, any que va signar un document a 
la Batllòria. Aquest gran i ambiciós edifi ci, 
amb aires de palau, es va bastir entre fi nals 
del segle XV i el segle XVI, com mostren la 
portalada i fi nestral, de fi nals del gòtic, o les 
fi nestres lobulades, moltes de les quals es-
tan decorades amb carasses, que ja són del 
segle XVI. Entre els habitants de la Batllòria 
del fogatge de 1515 hi apareix un mestre de 
cases anomenat Lluís, que devia participar en 
la construcció. Amb el casal, la Batllòria es va 
convertir, a començament del segle XVI, en 
el centre administratiu del terme del castell 
de Montnegre. El 1790 el viatger Francisco de 
Zamora va passar pel casal, propietat del baró 
de Rocafort, i el va qualifi car de bona casa, en 
el sentit de bella i ben construïda. 

Els Gualba començaren a anomenar-se ba-
rons de Montnegre pels volts de 1520. Per 
lligams matrimonials, els seus successors 
van ser les famílies Berart, Berart Santjust 
(Francesc de Berart i Santjust va ser nomenat 
marquès de Montnegre, amb grandesa d’Es-
panya, per les seves activitats a favor de la 
causa dels Àustries el 1714), Peguera Berart 
(Ramon de Peguera i de Berart es va casar el 
1742 amb la baronessa de Rocafort i va here-
tar aquest títol). La línia successòria va acabar 
amb Maria Manuela de Peguera i de Pedrolo, 
que va morir sense descendència el 1881 i 
va deixar els seus béns a les monges saleses 
de Barcelona; d’aquí la tradició, que encara 
recorden alguns batlloriencs, segons la qual 
hi havia hagut un convent al casal. Pocs anys 
després el casal es va dividir en les cinc cases 
actuals, que es van vendre. Aleshores s’hi van 
obrir balcons nous a les façanes del carrer 
Major. Són can Bruguera, cal Ferrer, cal Patró, 
cal Rosso i cal Sereno.

L’antic casal dels Gualba era un edifi ci rectan-
gular de planta baixa i dos pisos, amb canto-
nades fetes de carreus, que ocupa tota una 
illa de cases. La visita a una de les vivendes, 
rehabilitada amb molt d’encert per la família 
que ha facilitat l’entrada, ha permès constatar 
que originàriament al mig de l’edifi ci hi havia 
un gran pati central, similar en estructura al 
que hi ha a la Rectoria Vella. Molts portals i 
fi nestres de pedra treballada s’obrien a aquest 
pati, que actualment està edifi cat. El portal 
d’entrada principal, amb arc de mig punt ado-
vellat és al carrer de Riells i ara està tapat en 
la seva major part. A la resta de façanes hi ha 
belles fi nestres conopials lobulades de granit, 
decorades amb cares humanes a les impostes 
i lòbuls, algunes de les quals també estan tapi-
ades. Destaquen les que presenten caps alats 
o animals fabulosos, amb cap humà i cos 
d’au, que sostenen escuts.

Josep M. Abril

la Batllòria cap a l’any 1500 (3)Passegem per...
El casal dels Gualba, seu administrativa de Montnegre des del segle XVI

 Finestra conopial lobulada Finestral gòtic, fet de granit Façana del casal al carrer de Riells

Vista del casal des del campanar 

Antic portal principal de l’edifi ci
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Patrimoni

Visca el Carnaval!

Entitats i Ajuntament inicien el treball del projecte 
de les activitats d’estiu 
Diferents entitats esportives i educatives del 
municipi i representants de l’ajuntament es 
varen reunir el passat 24 de febrer per co-
mençar a treballar amb el projecte de les ac-
tivitats d’estiu 2010. Durant la trobada es van 
acordar els principals objectius de treball per 
a l’any 2010.

- oferir una oferta àmplia i diversa d’activitats 
que doni resposta a les necessitats de els 
famílies i als interessos dels infants i joves 

- vincular, encara més, el projecte d’estiu a la 
dinàmica de treball en xarxa del Pla Educa-
tiu d’Entorn

- garantir la distribució equitativa dels infants 
amb necessitats educatives específi ques. 

La reunió també va servir per acordar els 
requisits que han de complir les entitats que 
gestionaran l’oferta d’activitats d’estiu. Així 
mateix, es demanarà a altres entitats cul-
turals, socials específi ques...que participin 
puntualment en l’oferta d’alguna activitat. El 
procés i el calendari de treball s’avança en re-
lació a l’any passat amb l’objectiu que durant 
la primera quinzena d’abril es distribueixi la 
guia d’activitats i durant al segona quinzena 
de maig es facin les inscripcions.

La comissió de treball (entitats i ajunta-
ment) ha acordat una propera reunió per 
al proper 24 de març.

Un cop més, motors engegats per organit-
zar la nostra Festa Major de setembre. 

Tots plegats, entitats, ajuntament i col-
laboradors tenim ganes de posar-nos-hi a 
treballar...ja!

Per fer-ho ens trobarem el proper dilluns, 
15 de març, a 2/4 de 9 del vespre, a la 
Rectoria Vella. Parlarem de la proposta de 
programa, les proves del corremonts, els 
grups musicals de l’espai de barraques i 
concerts... 

Si tens ganes de dir-hi la teva, no dubtis a 
venir a explicar-nos quines idees tens per 
a la festa d’aquest any, que... aquest any... la 
farem grossa!

Tret de 
sortida 
de la Festa 
Major

Ja la tornem a 
tenir aquí! 

Els Pica Picarol van fer ballar a grans i petits amb la 
seva animació infantil de divendres, a la plaça de la 
Biblioteca, mentre menjàvem una xocolata calentona 
que ens va preparar l’Agrupament EROL.

Els nens i nenes de l’escola Montnegre  es van disfres-
sar d’ocells, i anaven acompanyats dels espantaocells, 
els mestres. L’Ampa va acompanyar les comparses 
amb la música que va fer ballar grans i petits.

El diumenge 14 de febrer els batlloriencs i batllori-
enques van sortir  al carrer a rebre el rei Carnestoltes, 
i gaudiren de la rua de carnaval. Un cop arribats a la 
plaça es va celebrar una desfi lada de disfresses.

El tren fet de cartró amb cor de bicicletes va fer que 
la comparsa dels Bang Ban Lucky Luck s’endugués el 
premi a la comparsa més original.

El premi a la comparsa més animada va està molt 
renyit entre els Village People i els Vickilonis, però 
fi nalment van ser els Village People qui se’l van endur.

A la rua de Carnaval d’enguany, la comparsa Bàsquet 
Troià es va endur el premi a la comparsa més elaborada.

Més de mil persones van gaudir del ball de l’Or-
questra Nueva Etapa. El pavelló va acollir una gran 
festa, per a grans i petits.

Tot i que el temps no va acompanyar massa, feia molt 
de fred a plaça, amb l’entrada de ball de la colla del 
Ferro, el sol ens va venir a visitar i... es va agrair molt! 
Especialment el públic que va fer un gran: “Ooooooh!”.

Els diablots aquest any també van voler celebrar la 25 
ballada de la Colla del Filferro, com no podia ser d’una 
altra manera.
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Comunitat

Informació adreçada a famílies amb fi lls/es adolescents i a la comunitat en general

Material per a la prevenció d’abusos de drogues 
i altres comportaments de risc FITXA

1  2  3  4  
5  6  7  8 

L’ajuntament de Sant Celoni, a través del Tritó 
del Baix Montseny (Pla Integral sobre consums 
problemàtics de drogues i altres comporta-
ments de risc) ofereix un servei d’assesso-
rament sobre drogues que avarca a joves, 
familiars i professionals. 
El Tritó està situat al carrer Santa Fe, 52 de Sant 
Celoni (Tel. 93 864 12 23, eltrito@santceloni.cat). 

Com actuar amb algun 
fi ll/a que consumeix 
algun tipus de droga
QUÈ S’HAURIA DE FER?
Conèixer les circumstàncies del consum:

- Què consumeix i què en sap dels seus efectes
- Quin grau de consciència té del problema
- Quina és la fi losofi a de vida que s’amaga darre-

ra del consum de drogues
- Si consumeix de forma experimental o d’abús
- Si consumeix per divertir-se o perquè el seu 

grup ho fa
- Si només el mou la curiositat o té problemes de 

comunicació, d’identitat, de relació amb el seu 
entorn (família, companys, amics...)

ACTUAR:
- Afrontar el problema de manera serena, 
valenta i oberta, donant temps pel canvi

- Analitzant totes les variables possibles. 
Cal valorar la dimensió real del problema

- Dient amb sinceritat i respecte el què opinem

- Intensifi cant la relació amb altres adults que 
tinguin infl uència sobre el fi ll/a, especialment 
l’equip de professors i persones amb qui porti a 
terme activitats d’esplai o esport

- Coordinant-se amb altres famílies i buscant 
situacions col·lectives al problema

- Informant-se i aprenent sobre el tema

- Revisant les pròpies actituds pel que fa a totes 
les drogues, intentant superar les contradicci-
ons personals

- No amagar el problema per por a prejudicis 
socials

CERCAR PLEGATS ACCIONS 
CONCRETES:
- Oferir un pla d’ajuda concret, mostrant-nos 

col·laboradors, i demanant ajuda a persones 
especialitzades

- Arribant a acords, fruit de negociacions i refl e-
xions i no com a prohibicions. Establint normes 
que condueixin a disminuir les circumstàncies 
que en faciliten el consum (tenir diners, sortir 
molt de nit, absentisme escolar...)

- Facilitant el contacte amb altres grups d’amics i 
ambients diferents

- Potenciant habilitats, actituds i pautes de com-
portament positives  

- Canviant les nostres formes de relació, per tal 
de poder ajudar el nostre fi l/a a canviar d’acti-
tud perquè accepti la seva dependència

Tallers de prevenció 
de drogodependèn-
cia a les escoles
El Pla integral de prevenció de drogodepen-
dències i conductes de risc del Baix Montseny, 
conegut com el Tritó del Baix Montseny ofe-
reix tallers emocionals per la prevenció de 
drogues pels alumnes de 4t d’ESO a 8 centres 
educatius de Sant Celoni i el Baix Montseny. 
Els tallers, de 4 hores de durada, pretenen ser 
una eina cap a l’autoconeixement i cap a la 
pròpia responsabilitat emocional de l’adoles-
cent. Durant les dues sessions del taller, dina-
mitzat per l’educadora del Tritó, es treballen 
temes com les quatre emocions bàsiques i 
com gestionar-les saludablement, la imatge 
que donem vers els altres, els límits i la res-
ponsabilitat personal, aprendre a cuidar-nos 
a través del cos i la relaxació per a incorporar 
en el dia a dia.
Els centres interessats a demanar tallers al 
Tritó, cal que es posin en contacte amb el 
servei trucant al 93 864 12 12.

Sant Celoni i la Batllòria envien 
3.200 euros a Haití
La recaptació es destinarà a un projecte de potabilització 
d’aigua que duu a terme Creu Roja al territori

La campanya endegada per la Coordinadora 
d’Entitats Solidàries, la Unió de Botiguers i 
Comerciants, l’Associació de Veïns i Comer-
ciants Anselm Clavé Centre i l’Ajuntament 
de Sant Celoni ha aconseguit recollir 3.200 
euros per ajudar Haití després del devastador 
terratrèmol que va patir aquest país caribeny 
i que va provocar més de 217.000 morts, més 
de 300.000 ferits i 3 milions d’afectats, dels 
quals gairebé 2 han perdut la casa.
 
La recaptació s’incorporarà a un projecte de 
potabilització i sanejament d’aigua que duu a 
terme Creu Roja al territori i que serà super-
visat pels membres de l’entitat a Sant Celoni. 
Més de 600 membres de Creu Roja i la Mitja 
Lluna Roja treballen a Haití juntament amb 
prop de 10.000 voluntaris de la mateixa Creu 
Roja Haitiana. L’aigua és una de les necessi-
tats més imperioses que té el país juntament 
amb la salut i l’alimentació, ja que evita 
l’aparició d’epidèmies i malalties i permet fer 
campanyes de promoció de la higiene. Actu-
alment Creu Roja reparteix més d’1 milió de 
litres d’aigua cada dia en 110 punts diferents i 
se’n benefi cien més de 320.000 persones.
 
La recaptació s’ha fet a través de 114 guardi-
oles repartides a diferents comerços i establi-

ments del municipi i ha comptat amb l’ajuda 
de moltes persones voluntàries.
 
Les entitats promotores reconeixen que tot 
i que el context econòmic actual és compli-
cat, Sant Celoni sempre ha demostrat que 
és un municipi solidari. La Coordinadora 
d’Entitats Solidàries, formada per l’Associació 
Equatoriana, Associació Al Madaa-Horitzons, 
Associació Oudiodial, Càritas parroquial, Cor 
de Maria, Creu Roja, GRIMM, Mans Unides, 
NICAT, PROIDE La Salle, Trup de Nassos i 
l’Ajuntament de Sant Celoni, treballa des del 
municipi en diferents projectes de cooperació 
i solidaritat.  
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Setmana per la Pau
Del 19 al 26 de març 2010 Creixem amb 

els infants 
20è aniversari de la 

Convenció sobre 
els Drets dels 

Infants

Participa-hi!:  

Divendres 12 març, a les 18.30 h
a la Biblioteca de la Batllòria

L’hora del conte a La Batllòria
“Contes del món” amb Anna Font

Divendres 19 març, a les 21h
a la Sala petita de l’Ateneu

Taula rodona i sopar. Els drets oblidats dels 
infants del món, una visió des de:
Una AMPA de Sant Celoni, Samuel Penalva;  
el Centre Juvenil “Martí Codolar” al Carmel de 
Barcelona, Raúl Lerones; els camps de refugiats 
palestins de Beirut al Líban, Jaume Carulla de Trup 
de Nassos; La regió de Bong-Ahafo a Ghana, Josep 
M. Pagès i Ahmed Jabir de Mans Unides. 
Obert a tothom, només cal portar per compartir 
alguna cosa per sopar

Dissabte 20 març, de 17 a 20 h
a la plaça de la Vila

Festa solidària a la plaça de la Vila.
Jocs infantils sobre els Drets dels Infants, 
música, taller creatiu amb Sandro Bedini,...
Amb la participació de entitats culturals, 
musicals,... solidàries totes!

Diumenge 21 març, a les 18 h
a la Sala petita de l’Ateneu

Cinema a l’Ateneu amb la pel·lícula 
“Camino” de Javier Fesser

Dilluns 22 març, a les 20 h
al Centre Cívic de la Batllòria

Conferència de Trup de Nassos 

Dimecres 24 març, a les 22 h
a OCINE (Centre Comercial Atrium)

Cinefòrum  gratuït “La gran idea de Binta” 
Preciós curtmetratge sobre l’educació de les 
nenes al Senegal, de Javier Fesser (Camino, El 
milagro de P. Tinto)
i “El secreto mejor guardado” 
Sobre els infants malalts de sida a l’Índia 
de Patricia Ferreira

Dijous 25 març, a les 20 h
a la Sala d’actes de la Rectoria Vella

Conferència de Tortell Poltrona

Divendres 26 març, a les 18 h
a la Biblioteca l’Escorxador

L’hora del conte “La vella Àfrica”, 
a càrrec de la companyia La Tabola 

Del 19 al 26 de març
a l’Hospital de Sant Celoni

Exposició de fotografi es: Joguines del Món 
amb materials reciclats.  
Amb la col·laboració del Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Xerrades per als centres educatius 
Les entitats de la Coordinadora ofereixen als 
centres educatius la seva experiència a partir dels 
projectes que porten a terme arreu del món, en 
relació a com hi viuen els infants. 

Els drets dels infants al món:
Una visió des dels Balcans,Trup de Nassos
Una visió des de Filipines, Mans Unides
Una visió des de Nicaragua, Nicat
Una visió des de Guatemala, Proide
Una visió des de Senegal, Oudiodial
Una visió des dels nens soldats, Creu Roja

Organitza: 
Ajuntament de Sant Celoni i
Coordinadora d’Entitats Solidàries
- Associació Al Madaa
- Associació Equatoriana 
- Associació de senegalesos “Oudiodial”
- Càritas 
- Cor de Maria 
- Creu Roja 
- GRIMM 
- Nicat
- Mans Unides
- PROIDE 
- Trup de Nassos

Hi col·labora: 

1- Alimenta’t de forma variada. Cada dia has de menjar 
aliments de tots els grups:
- cereals i llegums
- verdures, hortalisses i fruita
- llet i derivats
- peix, ous i carn

2 - Fes cinc àpats al dia: esmorzar complert a casa, 
refrigeri a mig matí, dinar, berenar i sopar.

3 - Pren fruites, verdures i hortalisses. Cada dia n’has de 
menjar 400 grams.

4 - Consumeix aliments rics en hidrats de carboni: els 
cereals (pa, arròs, pasta, galetes,..), les patates i les 
llegums han de ser la base de la teva alimentació.

5 - Beu molta aigua. Entre 1 i 2 litres cada dia.

6 - Manté un pes adequat per a la teva edat i alçada.

7 - Fes exercici cada dia: puja per les escales, camina, 
practica algun esport.

8 - No canviïs els hàbits d’alimentació i comportament 
d’un dia per un altre.

9 - Recorda que no hi ha aliments bons ni dolents, sinó 
hàbits inadequats: evita excessos i fes una dieta vari-
ada combinant els aliments de tots els grups.

10 - Manté una bona higiene:
- Abans de menjar, renta’t les mans.
- Després de menjar, raspalla’t les dents.

Comencen els tallers d’alimentació saludable a les escoles 

Cada any la Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni organitzem la Setmana 
per la Pau amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre diferents realitats d’injustí-
cia que es viuen arreu del món. 

Aquest any ens fi xem amb els Drets dels Infants. La crisi global que patim posa enca-
ra més en perill el compliment de les necessitats i dels drets dels infants, tan dels que 
estan a prop nostre com els qui estan més lluny.

El mes de març s’inicien els tallers educatius d’alimentació saludable a diverses escoles del municipi adreçats a alumnes d’Educació Infantil i Primà-
ria. Aquests tallers estan organitzats per l’àmbit de Salut Comunitària de l’Ajuntament i l’Equip de Salut Escolar del CAP, amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona. L’objectiu dels tallers és fomentar hàbits alimentaris saludables en l’etapa escolar. Per tal de sensibilitzar la població de la importàn-
cia de l’alimentació i l’activitat física per millorar la qualitat de vida, és important seguir els 10 consells que es relacionen a continuació:

10 consells per a una alimentació saludable
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Desenvolupament

Sant Celoni Comerç, solidària amb les 
entitats del municipi

El Mercat munici-
pal regala carros de 
compra plegables
Coincidint amb la celebració del seu 22è 
aniversari, el Mercat municipal Sant Martí 
regalarà a la seva clientela carros de compra 
plegables. Aquesta campanya s’emmarca 
dins la voluntat conjunta del Mercat munici-
pal i de l’Ajuntament d’esdevenir un referent 
en temes de sostenibilitat i conscienciar a la 
ciutadania de la necessitat d’adquirir hàbits 
de compra sostenibles, evitant especialment 
l’ús de bosses de plàstic. 

Per aconseguir el carro de compra 
plegable, s’han de realitzar sis 
compres a qualsevol parada 
del Mercat municipal de Sant 
Celoni entre 16 i el 20 de 
març. Els carros es podran 
recollir, lliurant la butlleta 
degudament emplena-
da amb el comprovant 
d’haver realitzat les sis 
compres, al Mercat 
municipal del 17 al 
dissabte 20 de març 
de 9 a 13 h. 

L’Ajuntament obrirà l’Ofi cina 
de turisme a l’Hospital Vell

Gràcies a les compres efectuades per les 
més de 500 persones que ja tenen la targeta 
Sant Celoni Comerç i gràcies al compromís 
dels més de 70 comerços adherits, l’Associ-
ació Neurològica Amics del Baix Montseny 
va rebre aquest Nadal una aportació econò-
mica de 3.000 euros. La Unió de Botiguers i 
Comerciants de Sant Celoni i “la Caixa” van 
defi nir la primera promoció de la targeta amb 
una fi nalitat solidària: destinar un euro a una 
entitat benèfi ca per cada compra efectuada 
amb la targeta Sant Celoni Comerç als establi-
ments associats. D’aquesta manera l’Associa-
ció Neurològica, creada per a la defensa dels 
drets de les persones afectades per malalties 
neurològiques i de les seves famílies, van rebre 
una ajuda.

D’altra banda, Sant Celoni Comerç ha signat 
un conveni de col·laboració amb l’Esplai de 
Gent Gran de Sant Celoni per tal que aquesta 
entitat pugui instal·lar a l’Esplai un terminal 
punt de venda per acceptar les targetes de pa-
gament de Sant Celoni Comerç i així benefi ciar 
als seus associats dels premis i promocions 
que reparteix la UBIC. Sant Celoni Comerç 
va aprofi tar l’acte per regalar a l’Esplai, 400 
targetes T2 pels seus associats per utilitzar als 
autobusos urbans i interurbans d’una zona del 
municipi.

L’Ajuntament de Sant Celoni obrirà una ofi ci-
na d’informació turística a l’edifi ci de l’Hospi-
tal Vell situat al carrer Major, número 53. El pas-
sat 25 de febrer, l’alcalde Francesc Deulofeu i el 
gerent de la Fundació Hospital de Sant Celoni, 
propietària de l’edifi ci, Rafael Gotsens van sig-
nar un conveni de col·laboració pel qual la 
Fundació cedeix a l’Ajuntament la planta baixa 
de l’Hospital Vell durant un termini de deu anys 
per ubicar-hi l’Ofi cina municipal de turisme. 

L’alcalde va agrair a la Fundació privada Hospi-
tal de Sant Celoni “la cessió de l’ús d’aquest 
espai en ple centre del municipi que supo-
sa obrir un nou entorn a la ciutadania”.  En 
aquest sentit, Rafael Gotsens va assegurar que 
el conveni confi rma un dels objectius de la Fun-
dació, “obrir-nos a la ciutadania a la que hem 
de donar servei més enllà del punt de vista 
mèdic”. 

Per Francesc Deulofeu, amb l’Ofi cina de turis-
me s’aconseguirà “superar un dèfi cit histò-
ric tenint present el potencial celoní, envol-
tats d’un entorn natural privilegiat entre el 
Montseny i el Montnegre, unes bones con-
nexions amb Barcelona i Girona, i una bona 
oferta cultural i comercial”. El lema que es vol 
traslladar, segons va avançar l’alcalde, es resu-
meix en “bosc, cuina i patrimoni” i en aquesta 
línia  va fer referència al futur Museu del Bosc 
de Catalunya que es construirà a Sant Celoni, al 
reconegut prestigi internacional de Santi San-
tamaria, i al patrimoni celoní, entre d’altres. 
Francesc Deulofeu va assegurar que caldrà bus-
car sinèrgies amb la resta de municipis del Baix 
Montseny.  

L’Ofi cina de Turisme, al centre del municipi, 
vol erigir-se en espai de referència per a totes 
les persones que visitin Sant Celoni i el Baix 

Montseny i que vulguin conèixer els seus recur-
sos i productes turístics. L’Ajuntament, que ja 
ha iniciat les obres necessàries per condicionar 
l’espai que preveu inaugurar properament.

l’Associació Neurològica Amics del Baix 
Montseny va rebre aquest Nadal una aportació 
econòmica de 3.000 euros

L’Esplai ha signat un conveni amb la UBIC

L’alcalde i el gerent de l’Hospital van signar el 
conveni de cessió de l’edifi ci el passat 25 de 
febrer

Aquest és el primer pas per aprofi tar i potenciar l’indiscutible potencial turístic 
de Sant Celoni i el Baix Montseny



11

abril - juliol 2010



12

CLIP abril - juliol 2010

 

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

CURSOS DE FORMACIÓ PER A 
PERSONES MANIPULADORES 
D’ALIMENTS
Garantir el nivell de coneixement 
necessari per fer possible unes pràcti-
ques correctes d’higiene i manipula-
ció dels aliments. 

Durada de l’activitat: 17, 18 i 19 de 
maig de 2010

Horari: de 20 a 22 h

Preu: 22 euros

A càrrec de/d’: Assessors de Sanitat 
i Qualitat, SL

Lloc: Centre de Formació d’Adults 
Baix Montseny

Organitza: Àrea de Comunitat 
– àmbit de salut comunitària
Places limitades

PROGRAMACIÓ FORMATIVA DE 
TALLERS PER A EMPRENEDORS

1 - Pla d’Empresa: contingut i ela-
boració interactiva del document

Dates i horari de l’activitat: 
a determinar, durant el mes d’abril

Preu: Gratuït

Lloc: Edifi ci el Safareig. C/ Campins, 24

Organitza: Creació d’Empreses del
Servei Municipal d’Ocupació
Per formalitzar la inscripció cal 
adreçar-se al Servei de Creació 
d’Empreses 
La programació es penjarà al Web 
municipal

2 - Pla de màrqueting

Dates i horari de l’activitat: 
a determinar, durant el mes de maig

Preu: Gratuït

Lloc: Edifi ci el Safareig. C/ Campins, 24

Organitza: Creació d’Empreses del  
Servei Municipal d’Ocupació
Per formalitzar la inscripció cal 
adreçar-se al Servei de Creació 
d’Empreses
La programació es penjarà al Web 
municipal

3 - Finançament i pla econòmic 
fi nancer, principals problemes de 
les Pimes. Cas pràctic d’un Club 
de “triplet”

Dates i horari de l’activitat: 
a determinar, durant el mes de juny

Preu: Gratuït

Lloc: Edifi ci el Safareig. C/ Campins, 24

Organitza: Creació d’Empreses del  
Servei Municipal d’Ocupació
Per formalitzar la inscripció cal 
adreçar-se al Servei de Creació 
d’Empreses 
La programació es penjarà al Web 
municipal

4 - Monogràfi c: Aspectes a tenir 
en compte a l’hora de muntar un 
restaurant

Dates i horari de l’activitat: a 
determinar, durant el mes de juliol

Preu: Gratuït

Lloc: Edifi ci el Safareig. C/ Campins, 24

Organitza: Creació d’Empreses del  
Servei Municipal d’Ocupació
Per formalitzar la inscripció cal 
adreçar-se al Servei de Creació 
d’Empreses 
La programació es penjarà al Web 
municipal

SESSIONS FORMATIVES
Formació de curta durada (2 hores), 
fl exible, actualitzada i a mida.

Dates i horari:

Currículum
Dimarts, 6 d’abril
Dimarts, 4 de maig
Dimarts, 1 de juny

Canals de recerca
Dimarts, 13 d’abril
Dimarts, 11 de maig
Dimarts, 8 de juny

Recerca per Internet
Divendres, 23 d’abril
Divendres, 21 de maig
Divendres, 18 de juny

Procés de selecció
Dimarts, 27 d’abril
Dimarts, 25 de maig
Dimarts, 22 de juny

Preu: Gratuït

Lloc: Edifi ci el Safareig. 
C/ Campins, 24

Organitza: Club de Feina del  Servei 
Municipal d’Ocupació

(PQPI-PTT) AUX. EN VENDES, 
OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
Formació professional elemental per 
a joves amb la fi nalitat de proporcio-
nar recursos personals i  professio-
nals per accedir a un lloc de treball 
relacionat amb l’especialitat i/o 
continuar la seva formació.

Sortides professionals: comerç, 
gestió administrativa, distribució i 
logística

Data d’inici: 1 d’octubre de 2010
Durada de l’activitat: d’octubre a 
juny

Horari: Disponibilitat matins i tardes

Preu: gratuït

Tutora en l’especialitat: Ester 
Agustí López

Requisits: Joves de 16 a 21 anys 
que no han obtingut el títol de 
Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria.

Organitza: Pla de transició al treball 
(Ajuntament de Sant Celoni i Depar-
tament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya)

(PQPI-PTT) AUX. EN MUNTATGES 
D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I 
D’AIGUA I GAS
Formació professional elemental per 
a joves amb la fi nalitat de proporcio-
nar recursos personals i professionals 
per accedir a un lloc de treball relacio-
nat amb l’especialitat i/o continuar la 
seva formació.

Sortides professionals: Ajudant de 
lampista, ajudant de climatització, 
ajudant de muntador de sistemes de 
telecomunicacions, ajudant d’instal-
lacions elèctriques.

Data d’inici: 1 d’octubre de 2010

Durada de l’activitat: d’octubre a 
juny

Horari: Disponibilitat matins i tardes

Preu: gratuït

Tutora en l’especialitat: Rocío 
Méndez Mateo

Requisits: Joves de 16 a 21 anys que 
no han obtingut el títol de Graduat 
en Educació Secundària Obligatòria. 

Organitza: Pla de transició al treball 
(Ajuntament de Sant Celoni i Depar-
tament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya)

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

EINES DE GOOGLE
Aprenentatge de les eines bàsiques 
del Google: Gmail, Tasks, Talk, Ca-
lendar, Blooger, Picasa,etc..

Horari: dissabte 5, 12, 19 de juny i 3 
de juliol, d’11 a 13h

Preu: 53 euros (el preu inclou els 
materials). Cal tenir uns coneixe-
ments mínims en informàtica.

A càrrec de Maite Garcia, mestra i 
pedagoga amb experiència en l’ense-
nyament de les eines informàtiques.

Organitza: La Rentadora

ALFABETITZACIÓ DIGITAL I
Introducció a l’ús de l’ordinador, 
programes bàsics i utilitats.

Durada del curs: del 7 d’ abril al 16 
de juny

Horari: dilluns i dimecres de 18 a 
19.30 h

Preu: 9,48 euros

Matrícula: del 15 al 17 de març 
(període per a les persones del mu-
nicipi) dies 18 i 19 de març (període 
obert a tothom)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

ALFABETITZACIÓ DIGITAL II
Aprofundiment en els coneixements 
bàsics de l’ordinador, programes 
bàsics i utilitats.

Durada del curs: del 7 d’ abril al 16 
de juny

Horari: dilluns i dimecres de 20 a 
21.30 h

Preu: 9,48 euros

Matrícula: del 15 al 17 de març 
(període per a les persones del mu-
nicipi) dies 18 i 19 de març (període 
obert a tothom)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

TALLER D’INFORMÀTICA: 
WORD I INTERNET
Conèixer un processador de textos i 
les seves funcions bàsiques per ela-
borar, donar format i revisar escrits. 
Saber localitzar informació a internet 
i enviar i rebre missatges per correu 
electrònic. Es requereixen coneixe-
ments bàsics d’informàtica relacio-
nats amb l’entorn Windows.

Durada del curs: del 6 d’abril al 17 
de juny

Horari: dimarts i dijous de 16 a 
17.30 h

Preu: 102,62 euros

Matrícula: del 15 al 17 de març (pe-
ríode per a les persones del municipi)
dies 18 i 19 de març (període obert 
a tothom)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

Formació per 
l’ocupació

Tecnologies de 
la informació i de 

la comunicació 
Expressió 

artística 
Altres 

activitats
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Guia de tota l’oferta de formació 
permanent de Sant Celoni i la Batllòria

TALLER D’INFORMÀTICA: ACCESS
Introducció a les bases de dades 
mitjançant el programa Access de 
Microsoft (taules, formularis, infor-
mes, consultes,...). Es requereixen 
coneixements bàsics d’informàtica 
relacionats amb l’entorn Windows.

Durada del curs: del 6 d’abril al 17 
de juny

Horari: dimarts i dijous de 18 a 
19.30 h

Preu: 102,62 euros

Matrícula: del 15 al 17 de març (pe-
ríode per a les persones del municipi)
dies 18 i 19 de març (període obert 
a tothom)

Organitza: Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

MANUALITATS
Potenciar la creativitat personal mit-
jançant l’aprenentatge de tècniques 
de pintura sobre roba, ceràmica...

Durada de l’activitat: del 14 d’abril 
al 16 de juny (10 sessions)

Horari: dimecres de 16 a 17.45 h

Preu: 59 euros 
(el preu no inclou els materials)

A càrrec de: Carmen F. Auban

Lloc: Centre Cívic “Les Casetes” – 
La Batllòria

Organitza: Centre Cívic 
“Les Casetes” – La Batllòria

AULA TALLER 
PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creati-
vitat i les vies d’expressió, per trobar 
moments d’alliberació de les emoci-
ons a través del cos i la veu, utilit-
zant eines com el teatre, la dansa i 
el moviment, la música, l’expressió 
corporal, oral i plàstica. 

Horari:  
1r grup     dilluns de 19 a 20 h
2n grup    dilluns de 20 a 21 h
Aquesta activitat dura fi ns a fi nal del 
curs escolar.

Preu:  Informeu-vos al Centre Muni-
cipal d’Expressió

A càrrec de: Blanca Pugés

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

DANSATERÀPIA
Recuperant el moviment i la vivència 
amb el nostre cos i amb els demés, 
es produeixen canvis que es refl ec-
teixen positivament a la nostra salut 
i a la nostra forma de relacionar-nos, 
pensar sentir i actuar. Tot això enri-
queix la nostra experiència i desenvo-
lupament personal. 
No cal tenir coneixements previs de 
dansa.

Data d’inici: dimecres 14 d’abril (11 
sessions)

Horari: dimecres de 20 a 21.30 h 

Preu: 41 euros

A càrrec de: Laura Abella

Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

INICIACIÓ A LA GUITARRA 
D’ACORDS
Coneixement dels acords i dels 
ritmes per cantar i acompanyament 
amb la guitarra. Treball de cançons 
d’estils i èpoques variats. Breu intro-
ducció al coneixement de l’instru-
ment, tècniques d’afi nació, canvi de 
cordes, etc.

Data d’inici: 13 d’abril (10 sessions)

Horari:  
1r grup dimarts de 20.30 a 21.30 h
2n grup dimecres de 20.30 a 21.30 h

Preu: 53 euros

Requisits: és imprescindible portar 
la guitarra

A càrrec de: Matias Inzunza

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

BALLS DE SALÓ
Ens iniciarem en els balls de saló. 
Pasdoble, cha cha cha, vals, rock and 
roll i altres propostes que pugueu 
aportar.
Adreçat a gent amb ganes d’apren-
dre a ballar. Cal portar parella.

Data d’inici: 29 d’abril (8 sessions)

Horari: Dijous de 20.30 a 22 h 

Preu:  54,50 euros per parella

A càrrec de: Antonio Garcia

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

CERÀMICA
Es realitzarà un taller diferent cada 
setmana:
- Instruments musicals.
- Joies i mòbils amb porcellana 

tenyida.
- Objectes d’ús: càntir, plat, caixa, 

gerro, etc.
- Torn: bol, plat, pot, etc.

Data d’inici: 1 de juliol (8 sessions)

Horari:  
- Nens i nenes, de 5 a 13 anys: 

dilluns i dijous de 17 a 19h
- Joves i adults, a partir de 14 anys: 

dimarts i divendres de 15 a 17h o 
bé de 17 a 19 h

Preu:
- De 5 a 13 anys: 83,74 euros
- A partir de 14 anys: 94,34 euros

A càrrec de: Taller de ceràmica 
JORCA

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

DIBUIX
Els continguts que es treballaran són: 
dibuix de natural, buscar l’enquadra-
ment a través del visor. Recursos per 
donar sensació de profunditat. Distri-
bució de tots els elements a través del 
dibuix esquemàtic.
Els objectius són potenciar l’observa-
ció i la memòria visual. L’aprenentatge 
de les tècniques del carbonet, el pastel 
i l’aquarel·la. Adquisició de recursos 
per a l’expressió visual i plàstica.

Data d’inici: 7 de juliol (4 sessions)

Horari: Dimecres de 17 a 19 h

Preu: 50,88 euros

A càrrec de: Taller de ceràmica 
JORCA

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

ALTRES ACTIVITATS

INICIACIÓ A L’HORT URBÀ
Conreu d’hortalisses en balcons, ter-
rasses i altres espais dins un entorn 
urbà de forma ecològica i sostenible.

Horari: divendres dies, 23, 30 de 
març i 7, 21 i 28 de maig (6 sessi-
ons). De 19.30 a 21.30 h

Preu: 75 euros (el preu inclou els 
materials)  

A càrrec de Joaquim Artizà col-
laborador de l’Associació “La Sal”

Organitza: La Rentadora

PASTISSERIA
Elaboració de pastissos casolans 
amb receptes senzilles i a l’abast de 
tothom: galetes, pa de pessic, fl am 
d’ou, mousse de xocolata, etc.

Horari: divendres de 15.30 a 18 h 
(11 sessions)

Data d’inici: 9 d’abril

Preu: 106 euros 
(el preu inclou els materials) 

A càrrec de: Dolors Escudé

Organitza: La Rentadora

CURS BÀSIC DE RESTAURACIÓ
DE MOBLES
Recuperació de mobles antics, 
envernissat, decapatge, etc.
Dijous de 20h a 22h (6 sessions)

Data d’inici: 15 d’abril

Preu: 106 euros 
(el preu inclou els materials)

A càrrec d’: Eva Riera, restauradora

Organitza: La Rentadora

CURS BÀSIC DE DECORACIÓ 
DE MOBLES
Fals daurats, platejat i bronze, pintu-
ra decorativa, decapat, envelliment 
de peces noves, etc.

Horari: dijous de 20 a 22 h 
(6 sessions)

Data d’inici: 1 de juny

Preu: 106 euros 
(el preu inclou els materials)

A càrrec d’: Eva Riera, restauradora

Organitza: La Rentadora

IOGA
Activitat que ens permet aprendre a 
relaxar-nos adquirint fl exibilitat.

Data d’inici: del 12 d’abril al 16 de 
juny (20 sessions )

Horari: els dilluns i els dimecres, de 
17.30 a 18.45 h

Preu: 62 euros 

A càrrec de: Ione Rubio

Lloc: Centre Cívic Biblioteca, del 
carrer major, 15. La Batllòria. 

Organitza: Centre Cívic “Les Case-
tes” – La Batllòria

ALLEGRO VIVACE
Sessió de contes eròtics medievals 
(amb música)

Data: 22 d’abril, a les 19 h

A càrrec de Elisabeth Ulibarri

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

CONFERÈNCIA: 39+1
Conferència amb l’escriptora Sílvia 
Soler sobre el seu llibre 39+1

Data: 20 de maig, a les19 h

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

CONFERÈNCIA: ESTIMA COM 
VULGUIS
Conferència sobre homosexualitat, 
amb Jordi Petit

Data: 17 de juny, a les 19 h

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

TERÀPIES NATURALS
Coneixements bàsics i exercicis pràc-
tics entorn a les teràpies naturals i el 
camp energètic de la persona.
Teràpia Floral: Flors de Bach, Reiki, 
Refl exologia Podal.

Data d’inici: 6 de maig (7 sessions)

Horari: dijous de 20 a 21.30 h

Preu: 56 euros

A càrrec de: Marta Vigas

Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió
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Equipaments i serveis municipals
Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

Centre educatiu adreçat a persones 
adultes, que imparteix ensenyaments 
relacionats amb els àmbits següents: 
formació bàsica, formació per al món 
del treball i formació cultural i de 
lleure. És també un espai de participa-
ció i relació on es pot rebre informació 
i orientació de l’itinerari formatiu més 
adient per a cada persona.

Cursos programats (abril a juny):
Alfabetització digital I
Alfabetització digital II
Taller d’informàtica: Word i Internet
taller d’informàtica: Access

Requisits generals: 
persones que tinguin 18 anys 

Període de matriculació: 
del 15 al 17 de març 
(període per a les persones del municipi)
dies 18 i 19 de març 
(període obert a tothom)

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres, de 15 a 21 h

Adreça: 
C/ Torras i Bages, 12, 1r
Tel.: 93 864 12 25
cfadults@santceloni.cat

Ofi cina de Català de Sant Celoni

Empreses, organitzacions, entitats 
i comerços

Perquè el català hi sigui present
- Plans a mida per a empreses i entitats 

que volen iniciar un procés de nor-
malització lingüística

- Anàlisi lingüística de l’organització

- Pla de formació del personal per 
adequar el seu nivell de català a les 
necessitats del lloc de treball

- Assessorament lingüístic

Català per a adults

Per millorar els coneixements de català

- Cursos per a nous immigrants (nivells 
inicial i bàsic)

- Cursos per aprendre a parlar el català 
(nivells bàsic i elemental)

- Cursos per aprendre a usar correcta-
ment el català escrit (nivells interme-
di, de sufi ciència i superior)

Període de matrícula: 
segona quinzena de setembre i prime-
ra setmana de febrer.

Destinataris: 
persones que tinguin 18 anys o 16 
anys i que no hagin fet l’escolarització 
obligatòria a Catalunya.

Assessorament lingüístic

Per resoldre dubtes i escriure en català 
amb seguretat

- Informació sobre recursos lingüístics 
(diccionaris generals i específi cs)

- Informació sobre productes informà-
tics en català

- Disponibilitat de models de docu-
ments per a associacions i empreses

- Facilitació de suport tècnic, de forma 
temporal, a les persones usuàries del 
servei d’assessorament perquè arribin 
a ser autosufi cients en matèria 
lingüística

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres, de 9 a 12 h

Vacances d’estiu: agost

Adreça:
Ofi cina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat

Centre Cívic Les Casetes

Servei en xarxa d’organització de ta-
llers i formació. Recepció d’iniciatives, 
culturals i cíviques, d’entitats i perso-
nes. Punt de trobada ciutadana. Cessió 
d’espais. Consultes a Internet

Llista de les activitats que comen-
cen aquest trimestre:
- Ioga
- Manualitats

Període d’inscripció a les activitats:
Variable en funció del taller. Informeu-
vos al Centre Cívic. 

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h

Adreça: 
C/ Miquel Mateu, 6
08470 La Batllòria
Tel.: 93 847 01 59
lescasetes@santceloni.cat

La Rentadora

La Rentadora és un espai on trobaràs:

Servei de promoció cultural:
Organització de tallers i formació. Re-
cepció d’iniciatives culturals i cíviques 
d’entitats i persones. Punt de trobada 
ciutadana. Cessió d’espais, laboratori 
fotogràfi c...

Servei d’informació juvenil:
Cartellera (habitatge, compra-venda, 
treball, etc.). Accés gratuït a Internet i 
a equips informàtics. Suport a l’estudi-
ant (espai d’estudi, equips informàtics 
per fer treballs, assesorament acadè-
mic). Viatgeteca (informació turística 
nacional i internacional). Tramitació 
de carnets (carnet d’alberguista jove 
i adult, familiar alberguista grup, 
FYTO,ISIC,ITIC). Espai de jocs: jocs de 
taula i en línia. Consulta de fons docu-
mental de joventut.

Llista de les activitats:
- Eines de Google
- Iniciació a l’hort urbà
- Pastisseria
- Curs bàsic de decoració de mobles
- Curs bàsic de restauració de mobles

Requisits generals:
Alumnes de totes les edats

Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

Informació i inscripcions:
C/ Campins, 24, 1r pis
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 28
Fax 93 867 03 36
larentadora@santceloni.cat

Servei Municipal d’Ocupació

Orientació laboral

El servei ofereix eines i tècniques  per 
millorar la recerca de feina a aquelles 
persones que en cerquen.

Aquestes eines són: 

- Orientació ocupacional

- Tècniques de recerca de feina 

- Informació sobre formació professio-
nal, reglada, ocupacional i continua

- Club Feina

- Borsa de treball

- Programes ocupacionals per a col-
lectius específi cs.

Horari d’atenció al públic:  
de dilluns a dijous  de  9 h a 13 h i di-
lluns de 17 a 19 h amb visita concertada
dilluns, dimecres i dijous dins l’ horari 
de matí i els dimarts de 17 h a 19 h els 
ja inscrits tenen accés al Club Feina
 

Assessorament en la creació 
d’empreses

El servei té com a objecte l’assesso-
rament  per tal de donar suport a la 
generació d’activitat empresarial i afa-
vorir la creació de nous llocs de treball 
al Baix Montseny. S’adreça a persones 
que vulguin crear el seu propi negoci 
i a les petites empreses en procés de 
consolidació. 

Aquest servei ofereix:
- anàlisi de la viabilitat del projecte
- assessorament fi scal, laboral, jurídic i 

comercial
- tràmits i normativa
- informació sobre el fi nançament i 

subvencions
- formació empresarial
- consulta de bibliografi a i documen-

tació

Altra informació:
Per apuntar-se al servei  cal demanar 
dia i hora prèviament a l’OAC

Adreça:
C/ Campins, 24. Edifi ci El Safareig
Tel: 93 864 12 00
orientaciolaboral@santceloni.cat
creacioempreses@santceloni.cat

Salut comunitària i consum

Prevenció i promoció d’hàbits saluda-
bles en  salut comunitària per tal de 
garantir la seguretat i de millorar la 
qualitat de vida de les persones.
Programes d’informació, assessora-
ment i educació per a les persones 
consumidores.

Cursos programats:
Cursos de formació per a persones 
manipuladores d’aliments

Requisits generals:
Persones majors de 16 anys

Període d’inscripció:
Inscripcions del 3 al 14 de maig de 
2010

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Adreça:
C/ Santa Fe, 52
Tel.: 93 864 12 24
salut.comunitaria@santceloni.cat

Pla de transició al treball Sant 
Celoni (PQPI-PTT)

És una tipologia de programes de 
qualifi cació professional inicial (PQPI), 
organitzat pel Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Sant Celoni i el suport del Fons Social 
Europeu 

Que et permetrà l’accés a: 
Treballar amb qualifi cació professional 
i/o estudiar en un cicle formatiu de 
grau mitjà. I, si vols, més endavant, 
cursar en centres de formació d’adults 
el graduat en educació secundària. 

La certifi cació del PQPI-PTT serveix per: 
- Acreditar les competències professio-

nals assolides

- Té validesa per a la prova d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà. 
Accés directe en funció dels resultats 
acadèmics

- Exempció de mòduls per a l’obtenció 
del GESO

Perfi ls professionals: 
- Aux. en vendes, ofi cina i atenció al 

públic 

- Aux. en muntatges d’instal·lacions 
elèctriques, d’aigua i gas 

Requisits generals: 
Joves de 16 a 21 anys que no hagin 
obtingut el Graduat en Educació Se-
cundària Obligatòria.

Període de preinscripció /
matriculació: Període de presen-
tació de sol·licituds: del 10 al 21 de 
maig, ambdós inclosos. Entrevistes: 
12 de maig al 23 de juny - Publica-
ció de les relacions baremades: 29 
de juny de 2010 - Publicació de les  
relacions baremades defi nitives: 5 
de juliol de 2010 - Publicació de les 
relacions d’alumnat  admès: 7 de 
juliol de 2010 - Període de matrícu-
la: del 2 a 10 de setembre de 2010, 
ambdós inclosos

Horari d’atenció al públic: 
Matins de 9 a 14 hores. 
Visites concertades per telèfon

Adreça:  
Fins al mes de juliol
C/ Santa Fe, 52, 2n 
Tel: 93 864 12 22 
a8960027@xtec.cat 

Més informació: 
Àrea de Cultura. 
Parc de la Rectoria Vella, s/n 
Tel. 93 864 12 13 
www.santceloni.cat/ptt 

Centre Municipal d’Expressió 

Al Centre Municipal d’Expressió hi ha 
quatre blocs d’activitats: 

- L’Escola de Música: a partir de 4 anys 
i fi ns a l’edat adulta.

- L’Escola de Teatre: a partir de 6 anys i 
fi ns a l’edat adulta.

- La gestió d’espais: sales  per assajos o 
actes per a entitats, empreses priva-
des o grups locals de música.

- Oferta complementària: cursos de 
diferent durada vinculats a les arts 
escèniques i a l’expressió artística        

Llista de les activitats:
- Aula d’expressió per a discapacitats
- Teràpies naturals - Dansateràpia
- Iniciació a la guitarra d’acords
- Balls de saló - Ceràmica - Dibuix

Requisits generals:
Alumnes de totes les edats               

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i 
de 17 a 20 h

Horari d’estiu: 
Matins: de dilluns a divendres de 10 
a 13 h
Tardes: dimarts i dijous de 17 a 20 h

Adreça: C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat

Biblioteca l’Escorxador

Servei de Biblioteca Pública, municipal, 
oberta a totes les edats. A més d’oferir 
el fons habitual de llibres, revistes i 
documents audiovisuals, la biblioteca 
organitza activitats de foment de la 
lectura i també activitats per al creixe-
ment personal. Dins d’aquí s’emmarca 
el cicle de xerrades del Racó de Pares i 
Mares, dins el Pla Educatiu d’Entorn.

Requisits generals:
Tots els serveis de la biblioteca i les 
activitats que s’hi organitzen són gra-
tuïts. No cal inscripció prèvia.

Horari d’atenció al públic:
tardes de dilluns a divendres de 2/4 de 
4 a 2/4 de 9h
matins de dimecres de 10 a 13.00 h
matins de dissabtes de 10 a 13.30 h

Adreça: 
Pg. de la Rectoria Vella, 10. 
08470 Sant Celoni
93 867 33 13
b.st.celoni@diba.cat
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Entrada en funcionament del pas soterrani 
al carrer Roger de Flor
Durant el mes de març s’obrirà el nou pas sota la via per a vianants i vehicles a l’alçada del carrer Roger de Flor que permetrà 
fi nalment unir amb connexions segures el nucli urbà i el Pertegàs amb les Illes Belles i les Torres. Aquesta millora de permea-
bilitat entre un costat i l’altre de la via, amb un pas independent del pas del ferrocarril, introduirà alguns canvis en la circula-
ció dels vehicles. El pas suposarà també una sortida ràpida des del centre del poble cap a la C35 en direcció Barcelona. 

Un cop obert el pas de Roger de Flor, co-
mençarà la construcció de dos nous passos 
soterrats per a vianants i bicicletes al carrer 
Sant Francesc i al carrer Olzinelles en subs-
titució dels actuals a nivell. Les obres, que es 
faran al mateix temps per tal de reduir les 
molèsties al veïnat, tenen una durada prevista 
de 6 mesos. L’ajuntament està estudiant amb 
els agents implicats, Fomento, ADIF i la cons-
tructora, les afectacions que tindran les obres 
sobre la circulació a la zona. De moment, 
caldrà tallar el carrer Sant Francesc.

Treballem per millorar la mobilitat!

Principals canvis en la circulació
- El carrer Josep Tarradellas canvia de sentit
- Es construeix una rotonda a la zona de les Torres per diversifi car el trànsit
- Serà obligatori girar a la dreta a la cruïlla entre Roger de Flor i Bruc per millorar la seguretat i es prohibirà girar a l’esquerra des de Bruc sentit C35, excepte el bus
- S’inverteix el sentit de la circulació al carrer Consolat de Mar, des de Jaume I fi ns a Creu i Roja, i al carrer Sant Francesc entre Sant Llorenç i Roger de Flor

Comencen les obres per soterrar els passos a nivell 
dels carrers Sant Francesc i Olzinelles 

Canvi de sentit Doble sentit Obligació girar dreta

Entorn / Mobilitat

INAUGURACIÓ
dissabte 20 

de març

Pas a nivell per a vianants al carrer Olzinelles Pas a nivell per a vianants i vehicles al carrer 
Sant Francesc
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Seguretat ciutadana

L’alcalde Francesc Deulofeu va rebre fa unes 
setmanes al nou Cap de la Regió Policial 
Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra, 
David Piqué, en una trobada ofi cial de pre-
sentació. A la trobada també hi va participar 
la Regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors 
Lechuga, representants de la Policia local i 
dels Mossos d’Esquadra de Sant Celoni.
David Piqué és el responsable de totes les àre-
as bàsiques policials del Vallès Oriental, Vallès 
Occidental i Maresme i dels serveis d’àmbit 
regional com trànsit, recursos operatius, in-
vestigació, entre d’altres.

La col·laboració ciutadana permet detenir uns pre-
sumptes lladres al polígon Molí de les Planes

PLE MUNICIPAL

Sessió extraordinària
Ple municipal 12 de febrer

• Cessió d’una fi nca gratuïta al Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya al 

costat de l’IES Baix Montseny per destinar-la 

a la construcció de l’escola Soler de Vilar-

dell. Sí 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Sessió ordinària 
Ple municipal 25 de febrer 

• Contribucions especials per al fi nançament 
de les obres d’enllumenat públic dels carrers 
Sant Fermí i Sant Isidre. 

Sí 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

• Modifi cació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana, en quan a la qualifi cació 
d’un espai lliure en el nucli de la Batllòria.

Sí 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

•  Moció presentada per la Secció Local d’ERC 
per a l’aplicació dels avantatges fi scals, en 
l’àmbit municipal, a què dóna accés el nou 
títol de família monoparental. 

Sí 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

•  Moció per la diversitat sexual. 

Sí 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

•  Moció presentada per la Secció Local d’ERC 
per instar l’Estat espanyol a cancel·lar 
immediatament el deute extern contret per 

Haití. Sí 7 CiU+ 8 PSC + 2 CUP

• Moció presentada pel grup municipal de la 
CUP per demanar l’absolució dels encausats 
per delicte electoral al Penedès. 

Sí 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Aconseguir la llicèn-
cia d’obertura d’acti-
vitats ja és més fàcil!

A partir d’ara, obrir un negoci serà més 
fàcil. Un canvi en la normativa estatal per-
met que en la majoria d’activitats del mu-
nicipi, l’ajuntament substitueixi l’exigència 
de llicència i autorització municipal per un 
sistema de règim de comunicació prèvia 
amb l’objectiu de simplifi car els procedi-
ments i tràmits administratius i motivar 
el creixement econòmic. Segons la nova 
ordenança, quedaran només subjectes a 
llicència, les activitats dels annexos I i II, 
de bars i restaurants, per motius de salut 
pública, seguretat o incidència ambiental.
Això suposa que de les llicències d’activi-
tats sol·licitades aquests dos darrers anys, 
més del 80 % n’haurien tingut prou amb la 
comunicació i declaració responsable prèvia. 

Els models de declaració responsable i certifi -
cació tècnica estan disponibles a l’OAC, a l’àrea 
d’Entorn i a www.santceloni.cat/tramits. 
Per qualsevol consulta entorn@santceloni.cat

Activitat de govern

Millora de la seguretat vi-
ària al carrer de Diputació
Durant el mes de febrer ha tingut lloc la pri-
mera actuació de millora de la seguretat viària 
del carrer de Diputació, entre l’avinguda Verge 
del Puig i el carrer de Santa Tecla. Per tal 
d’aconseguir reduir la velocitat dels vehicles 
s’ha canviat de costat l’aparcament del tram 
que va de l’avinguda Verge del Puig al carrer 
Germà Emilià i s’ha prohibit l’aparcament 
entre el carrer de Consell de Cent i el de Santa 
Tecla per millorar la visibilitat d’incorporació 
des d’aquest darrer carrer i, alhora, facilitar 
els moviments d’aparcament del CAP i de 
sortida de vehicles als guals del davant.

La proposta es va presentar a una àmplia 
representació del veïnat a fi nals d’any i es 
completarà més endavant amb un projecte 
d’adequació del tram següent del carrer 
Diputació, entre els carrers de Consell de Cent 
i de Joaquim Costa.

Una trucada telefònica d’un veí a la Policia 
local de Sant Celoni va permetre detenir a 
mitjans de febrer a una presumptes lladres 
mentre sostreien acer inoxidable d’una em-
presa del Polígon industrial Molí de les Planes. 
Els fets van passar quan un particular va aler-
tar a la policia de la presència d’una furgoneta 
amb tres individus al carrer Rec del Molí amb 
una actitud sospitosa. Diversos agents s’hi 
van desplaçar i davant la presència policial 

els presumptes lladres van llençar el material 
que transportaven a terra i van intentar fugir 
sense èxit. Els agents van localitzar el titular 
de l’empresa que va confi rmar que l’acer 
inoxidable que volien sostreure tenia un valor 
d’uns 6mil euros.  Els tres detinguts van ser 
traslladats a la comissaria dels Mossos d’es-
quadra de Sant Celoni. 

L’alcalde rep al nou cap de la Regió Policial 
Metropolitana Nord  



17

Espai públic

Els busos interur-
bans ja fan
parada a l’Estació 
A partir de mitjans de març, l’Estació de 
RENFE s’incoporarà com a nou punt d’arriba-
da dels busos de transport públic interurbà. 
Fins ara, en arribar a Sant Celoni el busos 
passaven pel carrer Dr. Trueta - carretera 
Vella - Sant Martí...fi ns la clàssica parada del 
carrer Campins, a tocar de la plaça Comte 
de Montseny. Aviat, l’itinerari serà Dr. Trueta 
– Mossèn Cinto Verdaguer – plaça Estació 
–Esteve Mogas – Sant Martí – Comte del 
Montseny. Aquest nou recorregut, que ha 
requerit diverses intervencions d’adequació, 
reordenació i senyalització de l’espai públic, 
respon a la petició de moltes persones usuà-
ries de busos provinents d’altres poblacions 
que havien de desplaçar-se a peu –sovint 
amb maletes- des de la plaça de Mercè Rodo-
reda fi ns a l’estació. 

Renovació de cober-
tes del cementiri
Durant el mes de febrer s’ha canviat la cober-
ta de 4 illes de la part nova del cementiri que 
tenien humitats. Tal com es va fer l’any passat 
amb la coberta del Mercat municipal, gràcies 
a la col·laboració de Renolit Ibérica SA, s’ha 
aplicat materials impermeables de darrera 
generació desenvolupats per aquesta empre-
sa de Sant Celoni que garanteixen una llarga 
durabilitat.

Arranjament de ca-
mins no urbanitzats 
a causa de les pluges
Les intenses pluges d’aquest hivern - els 
serveix meteorològics catalans l’han catalogat 
com el més plujós dels darrers 45 anys!- han 
suposat un major deteriorament dels camins 
no urbanitzats. El mes de febrer s’ha arranjat 
diversos punts: barri de Penyes, can Giralt, can 
Lligada, drecera de Campins... Les actuacions 
hauran de continuar per assegurar una vialitat 
en condicions no impecables, però si correctes.

Nous fanals per a la 
façana de la Rectoria 
Vella
Quan farà 20 anys de la restauració de la 
Rectoria Vella per part de l’Escola Taller, els 10 
fanals de la façana han necessitat un canvi. 
Durant el mes de febrer s’han canviat per un 
nou model, que, per bé que presenta un dis-
seny clàssic, adient a la tipologia de façana, 
aplega els darrers avenços tant en matèria 
d’estalvi energètic, com de resistència.

Adequació del pati 
de l’escola la Tordera
Els ajuntaments de Sant Celoni i de Santa 
Maria de Palautordera han promogut l’ade-
quació del pati d’Educació infantil de l’escola 
mancomunada La Tordera, pendent des de 
l’obertura del centre. La intervenció ha tingut 
present els suggeriments de l’equip educatiu i 
les aportacions del personal tècnic d’ambdós 
municipis.

Noves fonts d’aigua 
potable accessibles
A partir d’ara, les fonts d’aigua potable públi-
ques que s’instal·len al municipi estan adap-
tades a les condicions d’accessibilitat perquè 
una persona que vagi amb cadira de rodes 
pugui beure amb comoditat i sense mullar-se. 
De moment ja n’hi ha a la plaça Carles Damm 
i al Camp Municipal d’Esports. Les properes 
s’instal·laran al parc de la Rectoria Vella i a la 
pista poliesportiva del Turó del Puig.

Marquesina situada davant l’esació de Renfe

La pluja ha suposat un major deteriorament 
dels camins urbanitzats

El fanal disposa dels darrers avenços en 
resistència i estalvi energètic

El pati  ha contemplat els suggeriments de 
l’equip educatiu

De moment ja n’hi ha a la plaça Carles Damm i 
al Camp Municipal d’Esports
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CulturaSostenibilitat

Sant Celoni posa en marxa el Pla d’Energia 
Sostenible 2010 - 2020

EMISSIONS PER HABITANT (tn CO
2
 eq/h)

Emissió a Sant Celoni 4,6

Emissió a Catalunya (2) 6,7

Emissió a l’Estat Espanyol (1) 7,7

Aquestes dades han permès la comparació 
amb el nivell d’emissions per habitant a 
escala catalana i estatal, i s’ha constatat que 
Sant Celoni es troba per sota dels valors de 
referència.

Les ofi cines i els equipaments
Les ofi cines municipals i els equipaments, 
com ara les instal·lacions esportives, la 
biblioteca, les escoles o el centres cívics, 
són altres espais on el municipi pot estalviar 
energia mitjançant l’aplicació de plans d’acció 
energètics i, també en molts casos, a través 
de la col·laboració ciutadana.

La mobilitat
El parc mòbil municipal i el transport públic són 
també grans consumidors d’energia que poden 
incrementar l’efi ciència de forma considerable a 
través de plans d’acció municipals per a l’energia 
sostenible.

Les dades del municipi

Nombre d’unitats 35

Despesa anual (kWh) 31.272

Emissions anuals 
(tones CO

2
 eq)

213,92

Estalvi després del PAES

Energia (kWh) 25.018

Emissions 
(tones CO

2
 eq)

171,1

Cine Fòrum: 
Romandrem a la Terra 
(Nous Resterons sur Terre)

Dia: divendres 12 de març a les 20 h
Lloc: Sala Petita de l’Ateneu
Pel·lícula (87’) 

Seleccionada pel Festival Internacional de 
Cinema de Medi Ambient, Nous resterons 
sur Terre és una producció francesa que 
ens presenta la situació del món actual 
des d’una perspectiva ambiental, sense el 
dramatisme tòpic, però amb tota la con-
tundència de l’explotació dels recursos 
del planeta per part dels gairebé 7.000 
milions de persones que l’habitem. 

Xerrada-Taller: 
Efi ciència energètica a casa 

Dia: dijous 18 de març a les 19.30 h
Lloc: Sala Petita de l’Ateneu

Aquesta activitat dóna a conèixer algunes 
receptes senzilles per estalviar energia 
a casa, reduir les factures del gas i l’elec-
tricitat i, sobretot, per fer servir l’energia 
d’una forma més efi cient i reduir les 
emissions de CO

2
 que contribueixen al 

canvi climàtic. 

1. Inventari Nacional (CCOO & Worldwatch)

2. Inventari i Pla nacional de mitigació del canvi 
climàtic a Catalunya

La Junta de Govern Local va aprovar la setma-
na passada el Pla d’Energia Sostenible de 
Sant Celoni 2010-2020 (PAES). La redacció 
d’aquest pla, que ha de permetre reduir el 
consum energètic al municipi, era un compro-
mís del Pacte d’alcaldes i alcaldesses al qual 
es va adherir l’ajuntament de Sant Celoni en 
el Ple de l’1 de desembre de 2008. Aquest 
Pacte, iniciativa de la Direcció General de 
Transport i Energia de la Comissió Europea, té 
l’objectiu de reduir en un 20% les emissions 
de CO2 i dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) 
que potencien el canvi climàtic abans del 
2020. Actualment hi ha adherits més de 630 
municipis de 35 països, alguns d’ells de fora 
de la UE.

Objectiu: reduir un 20% 
les emissions de CO

2
El Pla d’acció d’energia sostenible de Sant 
Celoni inclou dues fases. La primera és l’ava-
luació d’emissions de CO2 del municipi. La se-
gona és la defi nició de les accions a endegar 
per fer realitat aquests valors de reducció. 

Les emissions de CO2 per habitant, per sota 
de la mitjana estatal i catalana

Les accions del pla incideixen 
majoritàriament en la compe-
tència municipal

El repte dels Plans d’acció per l’energia sos-
tenible és aconseguir uns serveis de qualitat 
per a tota la població amb una emissió de 
GEH mínima. L’estratègia necessària per 
aconseguir-ho és la que dibuixen les accions 
plantejades al PAES.

El PAES de Sant Celoni parteix de les 
emissions de gasos efecte hivernacle 
(GEH) produïdes directament per l’activitat 
de l’Ajuntament: consum d’energia per 
enllumenat públic, equipaments i fl otes de 
vehicles; però també les emissions sobre les 
quals l’Ajuntament pot actuar, encara que 
sigui indirectament: sector domèstic, serveis, 
transport, residus i aigua. No s’hi inclouen les 

emissions de la indústria i el sector primari, 
així com tampoc l’absorció per embornals ni 
les grans infraestructures de transport.

En termes generals, un 75% de les accions 
corresponen a temes de competència
directa de l’Ajuntament. El major volum 
d’accions proposades (43%) correspon a 
les que afecten a les dependències i serveis 
municipals. També tenen un pes important 
les accions referides al transport i la mobi-
litat  (23%) i a la producció local d’energia 
(bàsicament fotovoltàica) (10%). Altres àmbits 
d’actuació són la gestió de residus, el cicle de 
l’aigua, el planejament urbanístic, la construc-
ció i el manteniment, la compra pública de 
béns i serveis, la participació ciutadana i les 
activitats de comunicació i educació ambien-
tal. Del 25% restant, un 18% es distribueix 
entre actuacions corresponents a la mobilitat i 
accions que tenen una marcada incidència en 
el sector domèstic.

Dades de sortida i objectius 
a assolir
En aquest apartat es recullen les principals 
dades energètiques del municipi i els estal-
vis en consum i en emissions de CO2 que 
es preveu aconseguir amb l’adhesió al Pacte 
d’alcaldes i alcaldesses i l’aplicació del PAES. 
Les dades corresponen a l’any 2005 any base 
del compromís d’acord amb la Comissió 
Europea.

La il·luminació
La il·luminació dels carrers és un dels serveis 
més necessaris per al bon funcionament i 
la seguretat dels pobles i les ciutats. Però 
representa també el major consum energètic 
de la gestió municipal. L’Ajuntament de Sant 
Celoni està implantant progressivament siste-
mes lumínics d’alta efi ciència, que permeten 
il·luminacions millors amb consums molt 
inferiors.

Setmana de l’energia 2010
Participa i debat què podem fer 
contra el canvi climàtic!

Les dades del municipi

Nombre de punts de llum 
i semàfors

2.362

Despesa anual (kWh) 1.320.348

Emissions anuals
(tones CO

2
 eq)

635,09

Estalvi després del PAES

Energia (kWh) 1.056.278

Emissions (tones CO
2
 eq) 508,1

Les dades del municipi

Nombre d’ofi cines i 
equipaments

48

Despesa anual (kWh) 752.148

Emissions anuals 
(tones CO

2
 eq)

609,4

Estalvi després del PAES

Energia (kWh) 601.718

Emissions (tones CO
2
 eq) 487,5

L’objectiu del Pla, enmarcat en el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia 
sostenible, és reduir en un 20% l’emissió de CO

2
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Esports

Millores a les 
pistes esportives 
dels barris
El material esportiu de les pistes situades als 
diversos barris són d’alta resistència, ja que 
són equipaments a l’aire lliure i oberts a tot-
hom. Per prevenir l’important desgast que es 
deriva d’aquesta freqüència d’ús i, dissorta-
dament, de la pressió afegida del l’incivisme, 
l’Ajuntament va implantat equips més i més 
resistents. Darrerament, la pista de la pla-
ça Illes Belles s’ha dotat de noves cistelles de 
bàsquet d’aquestes característiques.

El rocòdrom del 
nou pavelló en 
construcció
L’Ajuntament i el Centre Excursionista Sant 
Celoni, amb aportacions de la Federació d’En-
titats Excursionistes de Catalunya, ha desen-
volupat el detall del rocòdrom que s’instal-
larà al nou pavelló del Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes. De fet l’equi-
pament ja s’ha començat a construir als taller 
de l’empresa JM Climbing, que, amb seu a 
Sant Iscle de Vallalta, desenvolupa una de les 
línies més avançades i atractives en aquesta 
matèria. El regidor d’Esports, Miquel Negre, 
tècnics municipals i representants del CESC, 
varen ser recentment al taller per supervisar 
el procés.

Campionat de 
Catalunya de 
patinatge artístic
El Club Patinatge Artístic Sant Celoni i el Club 
Patí Sant Celoni van participar aquest passat 
diumenge dia 7 de febrer al Campionat de 
Catalunya, celebrat a Lleida, i van quedar en 
segona i quarta posició, fet que els obre les 
portes a la competició espanyola.
El patinatge artístic Sant Celoni va interpre-
tar l’espectacle de protesta Auch! i va quedar 
segon, al darrere de les seves principals rivals, 
les del Club Patí Blanes. Les patinadores del 
Club Patí van col·locar-se en quarta posició 
amb l’espectacle Rèquiem per un obstacle.
La propera competició serà l’espanyola, que 
es disputarà a Pamplona el 13 i 14 de març.

Els arquers celonins Eloi Iglesias, en la categoria Esquirol d’arc nu i Ismael Gallego, en la de 
Cadet d’arc estàndard, van aconseguir dues medalles d’or a la tercera edició del Campionat de 
Catalunya per a cadets i menors de 14 anys que va organitzar el passat 7 de febrer el Club Arc 
Sant Celoni amb el suport de l’Ajuntament i de la Federació Catalana. La competició va comp-
tar amb una participació molt alta: 53 arquers vinguts de totes les contrades catalanes. Tots els 
participants van tenir el suport del tècnic i entrenador ofi cial dels menuts catalans, el coreà Myun 
Kwon Park del Centre de Tecnifi cació de Tir amb Arc de Lleida que els va seguir i animar durant 
tota la competició.

La celonina Louise 
Brown, novena a 
Pirena 2010
La cursa per etapes de gossos de trineu més 
important del sud d’Europa i puntuable per la 
Copa del Món, Pirena 2010- Gran Premi Ad-
vance, ha comptat aquest mes de gener amb 
la participació de la celonina Louise Brown 
en la categoria d’skijoring. Brown ha fi nalitzat 
en la novena posició absoluta i com a quarta 
dona. En total la prova tenia 12 etapes i gaire-
bé 170 km que els esquiadors han fet amb els 
seus gossos durant els 15 dies que ha durat la 
competició. Louise Brown no havia practicat 
mai el skijoring fi ns fa pocs anys. Va arribar a 
aquest esport a través de l’atletisme. De fet, 
Brown ha guanyat dues vegades (2007 i 2008) 
la Cursa del Corte Inglés, de 10 quilòmetres, i 
ha estat sotscampiona d’Espanya de cross.
Enhorabona i endavant!

Or pels joves arquers celonins

Millores a les pistes de barris amb material 
més resistent

Louse Brown considera que “fer esport amb un ani-
mal i veure com gaudeix és una experiència única”

Auch!,  va quedar segon, al darrere del Blanes, 
les seves principals rivals

Eloi Iglesias amb la copa Ismael Gallego
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Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Ajut mensual pels alumnes de les escoles 
bressol privades del municipi

Curs 
2009 - 2010

Families amb fi lls/es de 0-3 anys matriculats a 
les escoles bressol La Caseta del Bosc i Escola 

Pascual
OAC

Transport públic gratuït per a nens i nenes 
de 4 a 12 anys

Indefi nit
Infants de 4 a 12 anys

www.t-12.cat  /  Servicaixa  /  Estanc  /
Centre d’atenció al client de la xarxa 

de transport públic

Sol·licitud del títol de família nombrosa Indefi nit
Totes les famílies amb 3 infants o més, i famílies 
amb 2 infants quan un d’ells tingui reconegut 

un grau de disminució

OAC
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Sol·licitud i revisió de grau de disminució Indefi nit
Totes les persones en necessitat de reconèixer 

el seu grau de disminució
Àrea de Comunitat  /  OAC  /

Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 
Ciutadania

Sol·licitud de reconeixement de la situació 
de dependència i del dret als serveis i 

prestacions vinculades
Indefi nit

Persones amb problemes de dependència 
vinculats a la mobilitat

Àrea de Comunitat  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Programa “Noces d’Or” Indefi nit Matrimonis que celebren els 50è aniversari 
de casament

OAC  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Renda bàsica emancipació Tot l’any Joves d’entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts personalitzats a l’allotjament Temporal
Persones que acreditin que no poden satisfer 

els rebuts impagats o les quotes d’amortització 
d’un habitatge de promoció privada

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Complement de la pensió Tot l’any
Persones amb una pensió de jubilació i d’in-
validesa, per a pensionistes en modalitat no 

contributiva que visquin en lloguer
Àrea de Comunitat - Serveis socials

Informe intern d’idoneïtat
Temporal

Propietaris individuals que volen fer obres 
de rehabilitació al seu habitatge

Ofi cina Local d’Habitatge

Ajut Pla Renova’t per a la compra i 
instal·lacions d’obertures i proteccions 

solars tèrmicament efi cients 

Fins l’ 11 
d’abril del 
2010 o fi ns 

que s’esgoti 
el pressupost 
per cada una 
de les línies 

- Per a habitatges particulars: famílies, 
comunitats de propietaris 

- Per a edifi cis del sector terciari i actuacions 
integrals en blocs d’habitatges: 

empreses privades, institucions sense fi nalitat 
de lucre, altres ens corporatius

www.gencat.cat 

Per l’adaptació o accessibilitat d’habitatges 
per a persones amb discapacitat

Fins el 30 
de setembre 

de 2010

Persones amb discapacitat que tinguin un 
reconegut grau de discapacitat igual o superi-
or al 33% i que superin el barem de mobilitat 

reduïda

Àrea de comunitat

Ajut Pla renova’t d’enllumenat per a comer-
ços per a la compra de bombetes, làmpades, 
sistemes de control d’encesa i regulació de 

nivell d’il·luminació energèticament efi cient 

Fins l’ 11 
d’abril del 

2010

-  Empreses constituïdes amb personalitat 
jurídica pròpia. 

-  Persones físiques que desenvolupen activitat 
empresarial. 

www.gencat.cat

Promoció de l’ocupació autònoma: Subven-
ció per reduir els interessos dels préstecs 

destinats a fi nançar inversions per a la 
creació i posada en marxa d’una activitat 
empresarial com a persona treballadora 

autònoma.

Dos mesos 
després de la 
data d’alta al 
corresponent 

règim de la 
Seguritat 

Social o de la 
data d’alta a 
la mutualitat  
del col·legi 

professional 
que corres-

pongui.

Persones desocupades que vulguin constituir-
se com a treballadors/ores autònoms/es o per 
compte propi i a treballadors/ores autònoms o 
per compte propi que formin part de comuni-

tats de béns o societats civils

Serveis Territorials de Treball 

Crèdit formació per al treball per fi nançar 
cursos de millora professional per a perso-

nes aturades.

Fins a l’1 de 
novembre de 

2010
Persones majors de 18 anys en atur inscrites al 

Servei d’Ocupació de Catalunya

Ofi cina de Treball del Servei
d’Ocupació de Catalunya         

 www.ofi cinadetreball.cat
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L’Ofi cina Local d’Habitatge triplica el nombre 
d‘usuaris atesos en 2 anys

Novetats en l’ajut al pagament 
de lloguer a persones amb risc 
d’exclusió

Canvi d’ajut a prestació. Això implica el reconeixement dels antics 
perceptors sempre que segueixin complint els requisits sense haver-se de 
presentar a convocatòria i a poder percebre la prestació mensualment.

Per als nous sol·licitants s’obrirà una convocatòria anual subjecta a 
concurrència competitiva de la qual informarem quan s’escaigui.

Requisit imprescindible en ambdós casos: tenir el cobrament i el 
pagament (transferència bancària o rebut domiciliat) en una entitat 
fi nancera col·laboradora.

Conversió d’habitatges lliures en 
habitatges de protecció ofi cial
La Generalitat ofereix unes ajudes als promotors que desitgin qualifi car 
els seus habitatges en habitatges de protecció ofi cial: ajudes econòmi-
ques directes (subvencions) i préstecs convinguts. 

Els habitatges que es poden qualifi car com habitatges de protecció ofi cial són:

- els de nova construcció (es consideren de nova construcció els que 
estan per començar o en construcció)

- els que provenen de conversió d’una construcció acabada lliure
(habitatges nous en primera transmissió - mai han estat ocupats)  

- els que provenen d’una edifi cació existent rehabilitada. 

- fi ns el 31 de desembre de 2010 els promotors d’habitatges lliures que 
haguessin obtingut la llicència d’obres abans de l’1 de setembre de 2009, 
o qualsevol persona o entitat que hagi adquirit als promotors aquests ha-
bitatges, podran sol·licitar la seva qualifi cació. Els habitatges poden tenir 
una superfície superior a 90 m2, però el càlcul del fi nançament protegit i 
el preus màxim de renda es limita a la superfície útil de 90.

La superfície útil dels habitatges no pot ser superior a 90 m2.

Ajuts per a la compra 
d’un habitatge usat
Es considera habitatge usat quan s’adquireix en segona o posterior 
transmissió. El preu màxim d’adquisició és de 1.940,48 € / m2 útil 
(Zona B). Les ajudes consisteixen en un préstec convingut amb subsi-
diació i una ajuda directa a l’entrada (quan es tracta del primer accés a 
la propietat) o en un préstec convingut (quan no és el primer accés a la 
propietat). En tots els casos cal que la superfície màxima dels habitat-
ges no superi els 90 m2 útils; el preu de venda es mantingui limitat du-
rant 15 anys i entre la data de contracte de compravenda i la sol·licitud 
no passin més de 4 mesos.

Memòria 2009
En només dos anys, l’Ofi cina Local d’Habitatge ha gairebé triplicat el 
nombre de persones ateses i tramitacions realitzades, no només de ciu-
tadans de Sant Celoni sinó d’usuaris de viles veïnes de la comarca natu-
ral del Baix Montseny. S’ha passat de 869 persones ateses l’any 2007, a 
2.228 l’any 2009. La majoria d’aquestes consultes han estat presencials 
(1.996) i la resta, telefòniques (194) i per correu electrònic (38). 

Ajuts al lloguer, els més sol·licitats
El 70% de les atencions realitzades corresponen a ajuts al lloguer en 
les seves tres vessants:  Ajut al lloguer per a persones amb risc d’ex-
clusió conegut com a lloguer just (1.020), Renda bàsica d’emancipació 
destinada als joves d’entre 22 i 30 anys (509) i Ajut personalitzat per 
evitar la pèrdua de l’habitatge per desnonament degut a impagaments 
de rebuts de lloguer o de quotes hipotecàries (36). 

La recerca d’habitatge protegit, habitatge de borsa o assessorament a 
propietaris que volen llogar han suposat un 15% de les atencions rea-
litzades i el 15% restant, s’ha repartit entre temes relacionats amb la 
rehabilitació, tramitacions de cèdules, etc  

HORARI d’atenció presencial al Safareig 
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, 

dimarts i dijous de 17 a 19 h
habitatge@santceloni.cat

Més informació a l’Ofi cina Local 
d’Habitatge al web 

www.santceloni.cat/habitatge

Complement per a titulars de 
pensió no contributiva que viuen 
en un habitatge de lloguer
Es tracta d’un complement de pensió adreçat als pensionistes de la 
modalitat no contributiva que acreditin que no tenen un habitatge en 
propietat i que resideixen habitualment en un habitatge de lloguer. El 
complement consisteix en un pagament únic anual de 525 euros. Per 
poder benefi ciar-se d’aquesta prestació l’arrendador de l’habitatge 
no ha de tenir cap vincle de parentiu, fi ns a tercer grau, amb el sol-
licitant. Per més informació adreçar-se a l’Àrea de Comunitat-Serveis 
Socials o l’Ofi cina local d’Habitatge.
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HabitatgeEspai Obert

Joc en línia per aprendre a navegar 
segurs per Internet

accés
Acció d’introduir-se en un sistema in-
formàtic, en un fi txer o en un sistema de 
transmissió i disposar de les dades o els 
recursos que conté.

cercador
Eina de cerca consistent en una base de 
dades de pàgines web indexades auto-
màticament, que permet a l’usuari de fer 
consultes a partir d’una o més paraules 
que apareguin en els documents indexats 
per mitjà d’un llenguatge d’interrogació.

desar
Retenir una informació que ha de ser 
utilitzada posteriorment en algun dispo-
sitiu de la memòria perquè no s’esborri 
o es perdi accidentalment.

sense fi l 
Dit d’un dispositiu o un sistema de tele-
comunicacions en què la comunicació 
elèctrica es duu a terme sense la neces-
sitat de cables conductors (Wi-Fi).

Processó del silenci 
Divendres Sant, 2 d’abril, a les 21 h

1 Aquest any recuperem la Processó del Silenci 
complerta, com es fa en altres pobles de 
Catalunya. Hem pogut restaurar els dos 
Misteris que faltaven: el Misteri de Getsemaní 
i el Misteri del Cirineu. S’han pogut recupe-
rar gràcies a la iniciativa i empenta de gent 
del poble, que han dedicat moltes hores de 
treball (restauració i pintura) d’una forma 
gratuïta. La Parròquia els hi està molt agraïts. 
Sortiran els Misteris per aquest ordre: Getse-
maní, la Flagel·lació, el Cirineu, el Sant Crist, 
la Dolorosa i el Sant Sepulcre. Cada Misteri 
compta amb el seu “cos de portants” (oberts 
a tots aquells que vulguin col·laborar), que 
també comptaran amb les seves “vestes” 
(túniques).

2  Aquest any el recorregut de la Processó serà 
pels següents carrers: c/ Major, plaça de la 
Creu, carretera Vella, c/Anselm Clavé, 
c/ Major i plaça de l’Església.

3  La gent acompanyarà els Misteris fent proces-
só a banda i banda del carrer (en fi la de dos 
en dos), amb torxes enceses, que es podran 
adquirir a la Parròquia i a alguna botiga del 
poble. Si hi hagués algun penitent o alguna 
promesa, la persona podrà col·locar-se darre-
ra d’aquell Misteri que li faci més devoció.

4  Des de la Parròquia ens alegrem de poder re-
cuperar una tradició del nostre poble, que la 
gent desitja mantenir viva. És l’expressió de 
la Fe d’un Poble. Pensem, des de la Parròquia, 
que el secret de la Processó està en transitar 
en silenci pels nostres carrers tot portant 

els Misteris de la Passió; voldríem mantenir 
l’esperit religiós de l’acte; i desitgem que, a 
més a més del ressò que pugui tenir el altres 
pobles del voltant, la Processó pugui ser 
seguida per tothom –creients i no creients- 
amb tot el respecte que mereix un acte com 
aquest.

5  Volem expressar el nostre agraïment a totes 
les persones que han col·laborat d’una ma-
nera o altre amb el projecte: l’Ajuntament, la 
Policia local i Creu Roja. 

Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni

15è concurs Sant Jordi de 
fotografi a del CESC

El Centre Excursionista Sant Celoni ja ha publi-
cat les bases per participar al 15è concurs Sant 
Jordi de fotografi a. Les categories en què es pot 
participar són la de muntanya i natura, la ma-
crofotografi a i la del patrimoni Baix Montseny. 
Poden concursar de forma gratuïta totes les 
persones que vulguin, siguin o no membres del 
CESC. Cada participant podrà presentar un mà-
xim de 5 fotografi es i cada persona podrà optar 
a un premi per categoria. Serà acceptat qual-
sevol format, en color o en blanc i negre, sobre 
paper fotogràfi c, vertical o apaïsat. Les mides 
han de ser entre 18x18 i un màxim de 36x36. El 
termini per presentar els treballs és del 4 al 
30 de març. Per a més informació podeu trucar 
al 93 867 52 13 o a www.elcesc.org

Els criteris d’avaluació de les fotografi es seran la 
creativitat i la qualitat fotogràfi ca. La publicació 
del veredicte del jurat i el lliurament de premis 
serà durant l’acte d’inauguració de l’exposició el 
22 d’abril a les 8 del vespre a Can Ramis.

L’endemà de Reis - pels volts del migdia - el 
temps va començar a canviar i les previsions me-
teorològiques fatídicament s’anaven complint: 
forts vents i baixades brusques de temperatura. 
La nit de dijous 7 de gener, la tempesta era la 
gran protagonista amb forts vents vorejant els 
140 km / h i nevades a partir de 500 metres.

Amb aquest panorama climatològic d’eleva-
des proporcions i durada hagué d’enfrontar 
el “Roure Centenari” de Santa Maria (4,5 m de 
corda, 25 m d’alçada i 30 m de volada). L’arbre 
sempre orgullós, ferm i noble lluità valent contra 
un gegant més fort que ell, “la tempesta de vent 
huracanat i de neu” i al fi nal resistint, va caure 
amb dignitat sobre el blanc llençol de la neu, al 
costat de la seva Ermita amb el llantió encès i la 
Font de Santa Maria plorant la pèrdua del seu 
fi del amic.
A primera hora del matí de divendres 8 de 
gener, el frare caputxí Jordi Cervera, des de 
Sant Martí del Montnegre on havia fet nit, anà 
a Santa Maria per contemplar i resseguir les 

panoràmiques del Montnegre nevat. En arribar 
a l’Ermita va trobar-se de ple amb el “Roure Vell” 
abatut sobre la neu descansant al costat de 
Santa Maria i donà l’alarma.

Al migdia pujava jo al Montnegre i en veure el 
Roure estès sobre la neu amb tot el seu cor-
pulent tronc i la seva majestuosa brancada, 
adormit al costat de l’Ermita, vaig sentir una 
emoció de pena i alegria, de pena per la pèrdua 
d’un entranyable amic que tantes abraçades 
i confi dències havíem compartit i alegria pel 
gran record que em deixava mercant el camí del 
millor exemple que hem de seguir fi ns el fi nal... 
tot comença i tot acaba.

Adéu amic Roure! trobarem a faltar la teva 
ombra, els teus brancams, la teva majestat, la 
teva noblesa i la màgia de la teva energia, però 
deixes unes bones arrels en tots els que t’hem 
conegut i estimat.

Francesc Vivas

Tecnologies de la informació

Adéu, al “Roure de Santa Maria del Montnegre”

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) i l’Agència Ca-
talana de Protecció de Dades (Apdcat) han posat a disposició del jovent, el joc 
en línia Segurs a la Xarxa, una eina creada per alertar dels perills d’Internet.
Segurs a la Xarxa és un joc de preguntes i respostes amb un format similar 
al del popular Trivial, sobre els diferents elements amb què els més joves es 
poden trobar a l’hora de navegar i relacionar-se amb altres individus mitjan-
çant Internet (des de programari espia fi ns a ciberbulling), i sobre les precau-
cions bàsiques que han de prendre per tal d’evitar assetjaments o ser víctimes 
d’abusos. El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), del 
qual n’és patró la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, 
és l’ens que treballa per garantir la seguretat de la ciutadania, les empreses i 
les administracions públiques en l’àmbit de la informació. Aquest centre neix 
per donar resposta a la problemàtica dels incidents informàtics, que afecta 
molt negativament la confi ança en els mitjans electrònics, i que perjudica el 
desplegament de la Societat de la Informació.

Per accedir a aquest joc: www.seguretatdelainformacio.cat

Trobareu més informació a:  www.xtec.cat/~jrosell3/ticcionari
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Les lliçons de la crisi
Encara estem immersos en la primera crisi econòmica del segle XXI, que està 
castigant més durament les societats de base cultural mediterrània (les famoses 
PIGS, dependents del turisme) que la resta. I sabem que aquesta no serà la darrera 
d’un sistema econòmic basat en l’afany de lucre.

La lliçó fonamental que n’haurien de treure les administracions locals és que ja no 
tornarà a ser possible l’augment indefi nit de les despeses ordinàries (p. ex, sous 
corresponents a places de nova creació), decidides en època de bonança econòmica 
gràcies als ingressos extraordinaris que generava el sector de la construcció. Cal 
tenir en compte que aquestes despeses intentaven satisfer demandes il·limitades 
de serveis que, segons l’actual marc legal, no són competència dels ajuntaments. 
Altrament, pel que fa a les retallades en les subvencions, fi ns i tot les tradicionals 
colles de gitanes –felicitats pels 25 i 30 anys, respectivament!- haurien de poder 
acceptar l’existència de prioritats en els pressupostos de les administracions 
públiques, especialment en una conjuntura de recessió econòmica. Encara que 
siguin impopulars. Amb tot, no és menys cert que caldria redefi nir: a) les prioritats 
pressupostàries segons les necessitats socials objectives i b) les competències de 
cada nivell de l’administració, així com el seu fi nançament.

Si que pot ser un objectiu desitjable la unitat d’acció entre grups polítics –els 
quals representen els diferents interessos de la població- per assolir el bé públic 
(quan la situació ho requereix). Però confondre els electes i els càrrecs públics 
amb els busca-raons i desconfi ar per principi dels partits polítics és propi d’una 
societat endarrerida, basada en un comunitarisme o familisme amoral mediterrani 
enfront del societarisme ètic de vocació europea (alguns afegirien occidental). Des 
d’Esquerra de Sant Celoni i la Batllòria creiem que l’interès de la col·lectivitat es troba 
per sobre de l’interès privat i per això ens hi sentim lleialment compromesos. 

Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria
santceloni@esquerra.org

Governar des de l’oposició
L’any 2007 el PSC va tornar a ser el partit més votat i amb més regidors de 
l’Ajuntament de Sant Celoni però el pacte CiU-CUP ens va deixar a l’oposició, i des 
de l’oposició estem treballant, impulsant projectes i mantenint un contacte constant 
amb la ciutadania. 

- Hem estat decisius en assolir un acord per ubicar el nou hospital.  

- Hem impulsat, amb contactes am el Departament d’Educació de la Generalitat, les 
ajudes a les famílies per les escoles bressol.  

- Hem consensuat la ubicació de la nova escola Soler de Vilardell, després de 
nombroses reunions amb tots els agents implicats i després de tenir en compte les 
seves argumentacions. Disposem d’aquests terrenys, per la nova escola, gràcies a 
la previsió feta per l’anterior equip de govern.

- Estem al costat dels veïns del Baix Montseny que pateixen les molèsties derivades 
de l’activitat de la Discoteca Quatre i, entre altres accions, vam demanar al Sr. 
Deulofeu la creació d’una comissió que treballés per buscar-hi una solució i, en el 
darrer ple, vam sol·licitar que el tema no s’aturés. 

- Realitzem periòdicament reunions amb diferents entitats  i col·lectius per saber 
què els inquieta i què els preocupa.

Tot això ho fem perquè és la nostra obligació i la nostra feina, i a aquesta feina 
ens dediquem. Els representants municipals s’ han de dedicar a treballar pel seu 
municipi, i si altres activitats -privades o públiques- els ho impedeixen, han de saber 
escollir. L’alcalde ha de saber liderar, tenir empenta i estar en contacte directe amb 
la gent, escoltar i tenir valentia per decidir.

El nostre Grup Municipal té una visió molt diferent de la de CiU sobre com s’ha de 
governar un Ajuntament i per aquest motiu, tot i estar en l’oposició, fem feina, 
escoltem als veïns, i plantegem propostes concretes.

En resum en Joan Castaño i el seu equip tenen una manera molt diferent a la del 
Sr. Deulofeu de veure i viure Sant Celoni i la Batllòria.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

L’informatiu, la mostra d’una manera de ser i d’una manera de fer

Aprofi tem el número 50 de l’informatiu per donar l’enhorabona a tot l’equip tècnic que 
amb la seva bona feina el fa possible. I a la nostra regidora de comunicació, la Laura 
Costa, per la seva obsessió per la feina ben feta. I als directors i directores d’àrea que 
cada mes es vetllen perquè la feina estigui feta i es coordinin els continguts; i als tècnics 
que els preparen. També volem donar les gràcies als comerços i als equipaments que fan 
de diligents punts de distribució i, evidentment, als celonins i celonines que el llegiu.

Ens permetem aquesta satisfacció perquè l’informatiu no l’hem començat nosaltres, ve 
de l’època d’en Josep Alzina i perquè ens dóna l’oportunitat d’explicar molt bé en què 
consisteix la nostra manera de governar: ser generosos en el reconeixement de l’esforç 
dels altres; aprofi tar el que creiem que ja funcionava, això sí, mirant de millorar-ho; i, 
evidentment, aplicant-t’hi el nostre programa electoral.

L’informatiu és una eina excel·lent per informar. En què ha evolucionat?
 
1. Millor organització interna. Les reunions de coordinació entre les diferents 
àrees en son un exemple. 2. Sumari: facilitar la feina al ciutadà. Que de seguida 
sàpiga on pot trobar la informació que busca. 3. Seccions temàtiques: s’ha endreçat 
l’estructura. 4. Patrimoni: A cada número donem a conèixer un recorregut per 
apropar a la gent el nostre patrimoni 5. espai obert: veu a les entitats! 6. Partits 
polítics: veu a tots, inclosos als que no van obtenir representació al ple. 7. Estalvi: 
s’ha reduït el nombre de números anuals aprofi tant els mesos de vacances. I s’ha donat 
espai al clip, cosa que ens permet un important estalvi. 8. Transparència: es dóna 
informació dels posicionaments al Ple. I de les despeses dels representants polítics. 9. 
Proximitat: es publiquen totes les subvencions a les que el ciutadà pot optar, procurant 
que l’administració resolgui problemes a la gent i que no en creï. 10. Obertura: oberts 
a les propostes de millora, que en aquest sentit la resta de grups també n’han fet i 
formen part d’aquesta llista.

I això és el que procurem fer en tot. Algunes poden semblar petites coses, però són 
importants. Algunes son tan internes que mai en farem publicitat, però són importants. 
Perquè aquesta manera de ser i de fer, ens permet assolir bona feina i que la gent se 
senti orgullosa del que es fa al seu poble i això, és molt important.

Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

Per una cooperativa de consum a Sant Celoni 
i la Batllòria
 
Recuperar la sobirania alimentària i, per extensió, la sobirania en el consum. 
Aquesta és la idea amb què més de 30 persones van assistir a fi nals de 
febrer a una taula rodona organitzada per l’entitat palauenca LaSal i la CUP, 
i conduïda per La Repera, per debatre sobre les cooperatives de consum. 
 
Per què volem que es creï una cooperativa de consum a Sant Celoni i la 
Batllòria? Perquè volem consumir productes que hagin estat cultivats a prop 
de casa i evitar aquells que provenen de molt lluny i que acostumem a trobar 
a la majoria de supermercats. Perquè volem consumir aliments de qualitat 
que hagin estat cultivats seguint un procés ecològic. Perquè volem que el 
procés de producció, és a dir, la feina del pagès i el ramader i la distribució 
posterior dels aliments, sigui sostenible i justa. Perquè volem que la pagesia 
pugui recuperar la dignitat que la societat moderna li ha manllevat, perquè 
els pagesos del nostre entorn puguin viure de la seva feina. I volem tot això 
per tenir la confi ança (perduda des de fa molts anys) que els productes 
que ens emportem a casa i que ens mengem cada dia siguin justos i de 
qualitat, tant des d’un punt de vista de salut com social. I també volem que 
tothom prengui consciència d’aquesta nova manera de consumir, crítica i 
responsable. 
 
La pròxima reunió sobre la futura cooperativa de consum tindrà lloc el 
dimarts 9 de març a les 7 de la tarda al Casal Quico Sabaté. Si hi esteu 
interessats, escriviu-nos a cupsantceloni@gmail.com

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat
santceloni@cup.cat

Partits polítics



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGENDA

RECTORIA VELLA
Del 13 de març al 18 d’abril
Processons i benediccions 
d’abans. 
Fotografi es de Josep M. Cortina

Inauguració: 
dissabte 13 de març a les 7 del vespre

Horari: 
Dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, 
dilluns tancat. Diumenges i festius de 
2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del 
vespre

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni
Impressió: Litografi a Rosés
Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació pots conectar-te a www.santceloni.cat

CASAS - 93 867 57 88
CHANUT - 93 867 18 03
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

CAN RAMIS
Del 6 al 21 de març
Exposició i venda de
manualitats i quadres
Obres cedides a benefi ci
de Catalunya contra el càncer

Horari:
Divendres i dissabtes, de 6 a 8 del 
vespre Diumenges de 12 a 2/4 de 2 
del migdia i de 6 a 8 del vespre (el 
diumenge 14, només tarda)

 L1 -  L. Moreno  629 87 80 70
L2 -  J. Codina  617 55 42 66
L3 -  J. Muñozo  659 49 44 11
L4 -  J. Arias  686 89 41 33
L5 -  J.C.Rossà  649 44 77 52
L6 -  G. Alvarez  670 27 90 90 
L7 -   S. Villaescusa 608 13 09 12

TAXI
SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

MARÇ Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

1-7 L5 L6

8-14 L6 L7

15-21 L7 L1

22-28 L1 L2

29-31 L2 L3

ABRIL

1-4 L2 L3

5-11 L3 L4
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Les fotografi es de Josep M. 
Cortina tornen a la Rectoria Vella

El llegat fotogràfi c de Josep M Cortina tornarà a la Rectoria 
Vella del 13 març al 18 abril. En aquesta ocasió seran fotogra-
fi es sobre les processons i benediccions dels anys seixanta. 
El recull que es presentarà no hauria estat possible sense el 
suport d’Antònia Coll, la qual ha mostrat la seva bona dispo-
sició per continuar fent mostres temàtiques de l’important 
fons del seu espòs Josep M. Cortina, que va morir el passat 
29 de setembre. Aquesta exposició i les que seguiran són un 
homenatge a la tasca del fotògraf.

Divendres, 5 de març

Audiovisual: Pirineus Atlàntics
Primavera i Tardor a les Valls d’Aspe i 
Lescún

 A 2/4 de 10 del vespre
 A la sala d’actes de la Caixa Manlleu

Organitza: CESC

Artsclap - Nits amb cultura
Programa A l’Ateneu 2010

 A les 11 de la nit
 A la Sala petita de l’Ateneu

Preu: 5 euros

Dissabte, 6 de març

Campanya contra el càncer
Exposició i venda de manualitats 

 A les 7 de la tarda
 A Can Ramis

Organitza: Associació Catalunya contra el 
càncer de Sant Celoni

Sessions’n’sona 2010
Concert: Phoxcode + Ignation

 A les 11 de la nit
 A la Sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 7 de març

Concert i Ball a l’Ateneu
amb la Principal de la Bisbal

 A les 6 de la tarda
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: 7 euros

Divendres, 12 de març

Hora del Conte 
Contes del món, amb Anna Font

 A 2/4 de 7 de la tarda
 A la Biblioteca de la Batllòria

Presentació nou Mapa del Montseny
a càrrec de l’autor i altres convidats

 A les 8 del vespre
 A la Rectoria Vella

Organitza: Llibreria Alguer 7, Editorial 
Alpina i CESC

Cinema de Medi Ambient
Cine Fòrum: Romandrem a la Terra 
(Nous Resterons sur Terre)

 A les 8 del vespre
 A la Sala petita de l’Ateneu

Audiovisual: L’Alpamayo
 A 2/4 de 10 del vespre
 A la Sala d’actes de Caixa Manlleu

Organitza: CESC

Dissabte, 13 de març

Programació A l’Ateneu
Discoteca per a joves

 De les 7 a les 11 de la nit
 A la Sala petita de l’Ateneu

Organitza: JSC (Joventut Socialista de 
Catalunya)
Preu: 2 euros

Inauguració de l’exposició: 
Processons i benediccions d’abans
Fotografi es de Josep Ma. Cortina

 A les 7 de la tarda  A la Rectoria Vella

Diumenge, 14 de març

Concert: Fem sonar les musiquetes
Espectacle familiar en suport de la 
Bressola

 A les 12 del migdia
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: 12 euros (públic general), 6 euros 
(majors 65 i joves amb Carnet Jove)

Dia Internacional de la Dona
Cinema: Orgullo y prejuicio, de Joe 
Wright

 A les 6 de la tarda 
 A la Sala petita de l’Ateneu

Organitza: Associació de Dones 
Progressistes del Baix Montseny

Dijous, 18 de març

Xerrada-Taller: 
Efi ciència energètica a casa.
Receptes senzilles per estalviar energia a 
la llar

 A 2/4 de 8 del vespre
 A la Sala petita de l’Ateneu

Divendres, 19 de març

Nit de lletres
Ronda naval sota la boira, 
de Pere Calders
Tertúlia literària conduïda per Joan Mañas

 A les 9 del vespre
 A la Biblioteca l’Escorxador

Audiovisual: El Toubkal (4.167 m)
 A 2/4 de 10 del vespre
 A la Sala d’actes de Caixa Manlleu

Organitza: CESC

Dissabte, 20 de març

Teatre: Truca un inspector
a càrrec de Rebrot Teatre

 A les 10 del vespre
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: 6 euros

Sessions’n’sona 2010
Concert: Zazz + Orquestra Sant Celoni 
+ grup convidat

 A les 11 de la nit
 A la Sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 21 de març

Cinema: Camino, de Javier Fresser
Cinema a l’Ateneu 2009-10

 A les 6 de la tarda
 A la Sala petita de l’Ateneu

Dimecres, 24 de març

50 anys Quico Sabaté
Xerrada a càrrec de Lucio Urtubia, amic 
de Quico Sabaté

 A les 7 de la tarda 
 A la Sala petita de l’Ateneu

Organitza: Casal Popular i Independentista 
Quico Sabaté

Presentació llibre: Temps de construir 
(1980-1993), de Jordi Pujol
Xerrada a càrrec de l’autor

 A les 8 del vespre
 A la Sala gran de l’Ateneu

Organitza: Llibreria Alguer Set

Dijous, 25 de març

Audiovisual: Trekking dels Annapurnes
 A 2/4 de 10 del vespre
 A la sala d’actes de Caixa Manlleu

Organitza: CESC

Divendres, 26 de març
Hora del conte
La vella Àfrica, amb la companyia 
La Tabola

 A les 6 de la tarda
 A la Biblioteca l’Escorxador

IV Cicle de Cinema Comentat
Cinema: Fargo, de Joel i Ethan Coen

 A les 9 del vespre
 A la Sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 27 de març

Teatre: De música i d’homes
a càrrec de Cia. Tantarantana

 A les 10 del vespre
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: 12 euros (públic general), 6 euros 
(majors 65 i joves amb Carnet Jove)

Divendres, 2 d’abril

Artsclap - Nits amb cultura
 A les 11 de la nit
 A la Sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 4 d’abril

Concert i Ball a l’Ateneu
amb l’Orquestra Costa Brava

 A les 6 de la tarda
 A la Sala gran de l’Ateneu

Preu: 7 euros

Dissabte, 10 d’abril

Programació A l’Ateneu
Discoteca per a joves

 De les 7 a les 11 de la nit
 A la Sala petita de l’Ateneu

Organitza: JSC (Joventut Socialista de 
Catalunya)
Preu: 2 euros

Dimecres, 14 d’abril

...A l’olivera
Música a càrrec d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Música

 A les 9 del vespre
 A la Sala petita de l’Ateneu

Organitza: Escola Municipal de Música

 


