
55
L’informatiu

Butlletí municipal - agost - setembre 2010

Sant Celoni aposta 
per la seva joventut

Inclou
nou CLIP!

Oferta de formació
permanent

setembre - desembre



En portada

2

 En portada
 Cultura

Patrimoni
Desenvolupament

Tecnologies de la informació
Comunitat

Oferta educació permanent
Entorn

Espai públic
Seguretat ciutadana

Sostenibilitat
Esports

Subvencions i ajuts
Habitatge

Espai obert
Grups municipals

Agenda
  

Francesc Deulofeu
Alcalde

EDITORIAL

S
U

M
A

R
I

En portada

2
4
7
8
8
9
11
15
17
17
18
19
20
21
22
23
24

Sant Celoni es dota d’un 
Pla local de Joventut
Després d’un any i mig de treball, el Ple municipal de 22 de juliol ha 
aprovat per unanimitat el Pla Local de Joventut de Sant Celoni, un im-
portant document de planifi cació estratègica en l’àmbit de joventut per 
al període de 2010 - 2013.  El Pla estableix les línies a seguir en matèria 
de joventut durant els propers anys.

Què recull el Pla? 
- La diagnosi de la realitat juvenil del municipi. Hi trobem dades quantitatives referents al 

territori, demografi a, habitatge, treball, salut, oci i lleure... que es complementen amb els 
serveis i recursos que disposa el municipi en temes de joventut i amb les percepcions i visi-
ons dels mateixos joves i dels agents implicats en cadascun dels àmbits de treball extretes 
de sessions de treball amb escolars de secundària, entitats, tècnics, polítics i d’enquestes 
als joves.

- El Mapa de serveis a la joventut. Que identifi ca tots els serveis i equipaments que Sant 
Celoni destina a la joventut.

- Els nous projectes. Per donar resposta a aquelles demandes i necessitats que detecta la 
diagnosi i no resol l’actual mapa de serveis a la joventut o que requereixen ser reforçats es 
desglossen diferents fi txes de nous projectes a desenvolupar durant els propers 3 anys.

- La metodologia  de treball per a la implementació i el seguiment del PLJ. S’hi recullen els 
diferents eixos que regeixen el pla com són l’atenció a la diversitat, la territorialitat i proxi-
mitat (Sant Celoni i el Baix Montseny), l’emancipació i la participació dels joves, el treball 
en xarxa i la corresponsabilitat, la innovació i l’aprenentatge social. I l’estructura organitza-
tiva que garanteix la implicació de tothom: joves i entitats, professionals, regidors, agents 
implicats en el treball amb els joves, el ple, la comissió política, etc.

- L’avaluació dels projectes, dels seus resultats i l’evolució de les necessitats i les demandes, 
amb el propòsit que el PLJ sigui una eina viva que s’ajusti a la realitat.

Què fem i què farem 
El Pla recull totes les actuacions i els projectes que es desenvolupen en matèria de joventut 
a Sant Celoni. A partir de les dades de la diagnosi, consolida els que ja estan funcionant 
correctament, reforça els que poden millorar i implementa les novetats necessàries. A con-
tinuació podeu veure un resum d’algunes de les propostes de cada un dels eixos en que es 
divideix el Pla.

Convivència i cohesió social

- Pla Educatiu d’Entorn amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu per a tot l’alumnat, 
potenciar la cohesió social i la convivència i generar xarxa educativa que doni resposta 
global, integral i més efi caç. Entre els projectes que es desenvolupen: projecte xarxa, 
tallers d’estudi assistit, mediateques escolars....

- Pla d’acollida de Sant Celoni pretén promoure projectes i actuacions encaminades a 
afavorir l’acollida i  la integració de persones nouvingudes.

Mobilitat i espai públic

- Comissió i pla de mobilitat i espai públic la qual analitza totes les demandes i necessi-
tats que sorgeixen en relació a aquests temes al municipi

Habitatge

- Ofi cina d’habitatge del Baix Montseny

- Ofi cina d’habitatge jove en el marc de l’Ofi cina d’Habitatge del Baix Montseny amb el 
propòsit de realitzar promocions municipals d’habitatge amb protecció ofi cial de lloguer, 
estudiar fórmules de promoció de l’habitatge assequibles als joves, tramitació d’ajuts...

Enllestint temes pendents

Mentre Sant Celoni es prepara per les 
festes majors i l’estiu fa més agradables 
els ritmes vitals, l’ajuntament segueix 
enllestint temes pendents. Comencem 
amb el Pla local de joventut que protago-
nitza l’Informatiu d’aquest mes. És el fruit 
d’una feina ben feta de més d’un any i 
recull d’una manera rigorosa la fotografi a 
de com són els joves, què els ofereix el 
municipi i quines mancances cal superar 
i, per altra banda, un pla d’execució i 
priorització de les accions que portarà as-
sociades. Enhorabona a totes les persones 
que hi han treballat: joves, professionals 
tècnics, polítics... entre tots hem construït 
un full de ruta que projecta la qualitat de 
vida i les possibilitats dels nostres joves.

Altres temes que anem enllestint aquests 
dies són la preparació de la festa major 
de la Batllòria i la de Sant Celoni (en 
podreu veure un avanç en aquestes pà-
gines); la signatura de convenis amb les 
entitats socials del municipi amb les que 
fem front comú per pal·liar la crisi a les 
llars on és més present (enguany, malgrat 
que el pressupost total de la corporació 
ha disminuit, aquesta partida augmenta 
més d’un 30%); l’oferta de formació per-
manent que veuràs a les pàgines centrals 
i la preparació de la inauguració del nou 
pavelló al Sot de les Granotes, entre molts 
d’altres. 

Espero que aquesta feina et sigui útil. Ens 
veiem a la festa major!
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Jordi Cuminal
Regidor de Cultura

Amics, coneguts i saludats

El Pla local de joventut és l’aposta estratègica de Sant Celoni per la seva joventut. Qui són, com són, què volen i què necessiten 
els i les nostres joves són algunes de les preguntes que aquest treball pretén respondre.

Una feina que ha durat un any i mig i que hem fet entre tots: joves, entitats, escoles, professionals i polítics per donar sortida a 
les necessitats de convivència, mobilitat, formació, ocupació, habitatge, salut, oci, lleure, cultura, informació i participació que 
requereix un projecte personal d’emancipació.

Sant Celoni ha canviat molt els darrers 10 anys, per això, si algun objectiu destaca d’aquest Pla, ja que ho relliga tot, és la 
cohesió entre els joves. Encetem aquesta aposta a les escoles, al carrer, a les entitats, a l’oci, a l’esport, etc., esperant que els 
joves de Sant Celoni, entre ells, almenys es saludin, si pot ser que es coneguin i que maco seria si fossin amics.

Educació i formació

- Centres educatius del municipi

- Projecte d’activitats educatives per a les 

escoles amb la voluntat de donar a conèi-
xer el patrimoni local, sostenibilitat i cura 
de l’entorn, educació per a la salut, per a 
convivència...

- Pla d’Educació Permanent amb el nou 
equipament de Sax Sala que acollirà l’oferta 
del CF d’Adults del Baix Montseny, el progra-
ma de qualifi ació professional inicial – pla de 
transició al treball, cursos de català i es pre-
veu ampliar l’oferta de formació en l’àmbit 
de formació ocupacional i continuada.

- Espai d’estudi i treball a la Biblioteca

Treball

- Servei de creació d’empreses vol difondre 
l’esperit emprenedor, la cultura de l’empresa 
i afavorir la creació d’activitat empresarial.

- Servei d’orientació laboral pretén assesso-
rar, orientar i acompanyar als usuaris fi ns 
a la inserció laboral o la millora del lloc de 
treball. 

-  Web 2.0 emprenedors i web 2.0 treball. 
Difusió als joves del servei de creació d’em-
preses i del servei municipal d’ocupació a 
partir de noves eines comunicatives.

Salut

- El Tritó del Baix Montseny és un servei que 
ofereix recursos preventius, de tractament i 
d’inserció sobre drogues i altres comporta-
ments de risc.

- Programa de salut escolar pretén potenciar 
la promoció de la salut educar en estils de 
vida saludables en la comunitat escolar. 

- Protocol de detecció i /o intervenció de 
drogues en els centres educatius de se-
cundària i equipaments municipals

- + Festa – ressaca amb la voluntat de pro-
moure actuacions de prevenció de consums 
abusius i conductes de risc durant la Festa 
Major

Oci, lleure i cultura

- Equipaments municipals culturals i espor-
tius: l’Ateneu, la Biblioteca, les Casetes de 
la Batllòria, el Sot de les Granotes, el pave-
lló, el camps d’esports, parc d’activitats del 
Pertegàs, les pistes d’atletisme... des d’on 
es promouen diferents programacions d’ac-
tivitats a càrrec de l’ajuntament, entitats i 
col·lectius.

- Pla Català de l’Esport amb la voluntat d’in-
crementar la participació dels infants i joves 
en activitats físiques i esportives 

- Activa´t; incentivació de l’oferta d’oci per 
a joves de Sant Celoni i la Batllòria per 
d’ampliar l’oferta d’oci per als joves i les 
joves del municipi, treballant amb complic-
tat amb el mateixos joves, les entitats i els 
sector privat. 

- Viver de projectes; suport a les entitats 
juvenils i col·lectius no associats

Informació i participació

- Espais específi cs de participació per a 
entitats i joves no associats com les comis-
sions de treball de Festa Major, comissions 
d’entitats solidàries, comissió de grups de 
música locals, el Consell Escolar Municipal...

- Twitter i facebook:obrint-nos al món 2.0 
vol generar espais virtuals de comunicació i 
participació a nivell individual.

- Connecta´t; dinamització i intervenció a 
l’espai públic (DIEP)

 - Ajuntament jove amb la voluntat de dina-
mitzar la participació dels joves de 12 a 18 
anys.

QUI FA QUÈ EN 
MATÈRIA DE 
JOVENTUT
Assemblea de joventut
Es reuneix 1 cop l’any.  Avalua i 
revisa el desenvolupament del Pla 
local i les polítiques de joventut. 
En pot formar part qualsevol per-
sona celonina que ho desitgi.

Comissions de participació
Espais de participació dels joves, 
tant associats com no associats

Comissió permanent PLJ
La conformen el regidor de 
joventut, la directora de l’àrea de 
Cultura i el professional tècnic de 
Joventut.  Impulsa l’execució del 
PLJ.

Comissió municipal PLJ 
La conformen regidors i tècnics 
de totes les àrees de l’Ajuntament. 
Coordina el treball en xarxa per 
desplegar el Pla.

Comissió política
La conformen un regidor de cada 
partit. Fa seguiment del Pla i con-
sensua línies de treball. Es reuneix 
2 vegades l’any.

Ple 
Aprova el Pla local de joventut 
(PLJ)

www.santceloni.cat/
joventut
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DIVENDRES, 
20 d’agost
A partir de les 6 de la tarda
EXHIBICIÓ DELS COSSOS DE SEGURETAT 
amb la Policia, Mossos d’Esquadra, Bombers i 
Creu Roja. Un cop acabada la demostració es farà 
una passejada amb els vehicles de seguretat pels 
carrers de la vila.
Al parc infantil del c/ Cami Ral, davant l’antiga 
fàbrica Roca Umbert

A les 8 del vespre 
INAUGURACIÓ de l’Exposició fotogràfi ca: “El 
somriure, Patrimoni de la Humanitat”. Testimo-
ni del projecte solidari que Trup de Nassos va dur a 
terme a Senegal i Gàmbia la tardor del 2008
Al Centre Cívic del carrer Major, 15
Un cop inaugurada l’exposició hi haurà un refrigeri 
per tothom al mateix equipament.

A les 11 de la nit 
CORREFOC amb la Colla de Diables 
U97kou de Breda
Sortida de la Xemeneia de can Pàmies

A l’1 de la matinada
Concert del grup La Terrassa d’en Velaskes
Concert del grup South to Hell
Seguidament Dj Marc

DISSABTE, 
21 d’agost
De les 9 del matí fi ns les 6 de la tarda
1er TRIAL 4X4 FESTA MAJOR LA BATLLÒRIA
Al camp de la Roca Umbert
L’organització no es fa responsable de la conducció 
temerària dels participants
Organitza: Escuderia la Batllòria

I per els joves que vulguin fer salts amb les seves 
bicicletes, al costat del circuit 4x4 hi haurà un circuit 
BIKE-PARK per iniciar-se a aquesta especialitat.
Cal que els participants duguin casc i proteccions

A 2/4 de 10 del matí
JUGUEM A PETANCA
Grans i petits esteu tots convidats a venir a jugar 
una partida de petanca.
Al camp de petanca del costat de la Xemeneia de 
Can Pàmies. Al fi nalitzar hi haurà un refresc.
Organitza: Patronat de la Gent Gran de la Batllòria

A les 10 del matí
JUGUIMÒBIL, activitat per a nens i nenes. Per tenir 
l’oportunitat de jugar als jocs de sempre, jocs dels 
pobles molt llunyans que ni tan sols sabíem que 
existeixen i a alguns que no haguéssim imaginat 
mai.
A la plaça de l’església

A les 10 del matí
VI TROBADA DE PUNTAIRES
Al carrer Major

A les 12 del migdia
FESTA DE L’ESCUMA
Al fi nal del c/ Montnegre

A la 1 del migdia
INAUGURACIÓ DEL PAS SOTERRAT SOTA LA 
C-35 D’ACCÉS A L’ESTACIÓ
Hi haurà vermut per a tothom
A l’inici de la ctra. Vella
 
A les 6 de la tarda
ANIMACIÓ INFANTIL 
amb el grup “NOSALTRES“

I seguidament 
Jocs infantils, divertits i populars on tots i totes 
riurem

I taller de maquillatge infantil amb l’Alícia
A la plaça de l’Església
Col·labora: Ampa Ceip Montnegre

De 2/4 de 7 a 9 del vespre
GIMCANA  POPULAR “ VIU LA BATLLÒRIA”
Vine i participa, farem proves d’habilitat, d’orien-
tació i d’aigua. Per participar heu de fer grups de 4 
persones, els menors de 16 anys han d’anar acom-
panyats per un adult. Cal dur banyador! Inscriviu-
vos al Centre Cívic Les Casetes fi ns al dijous 19 
d’agost. L’equip guanyador serà obsequiat amb un 
premi.
Als carrers de la Batllòria
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

A 2/4 de 10 del vespre
SOPAR POPULAR
Places limitades. Els tiquets es vendran al Centre 
Cívic Les Casetes del dilluns 16 a dijous 19 d’agost 
de 6 a 8 del vespre.
Al fi nal del c/ Major,al costat de l’envelat

A les 11 de la nit
BALL DE FESTA MAJOR 
amb l’Orquestra AQUÀRIUM 
A l’envelat

DIUMENGE, 
22 d’agost
A partir de les 9 del matí
PLANTADA DE GEGANTS
A la Xemeneia de Can Pàmies
Organitza: Colla de Geganters i 
Grallers de la Batllòria

De les 9 del matí fi ns les 6 de la tarda
1er TRIAL 4X4 FESTA MAJOR LA BATLLÒRIA
Al camp de la Roca Umbert
L’organització no es fa responsable de la conducció 
temerària dels participants
Organitza: Escuderia la Batllòria

I per els joves que vulguin fer salts amb les seves 
bicicletes, al costat del circuit 4x4 hi haurà un circuit 
BIKE-PARK per iniciar-se a aquesta especialitat.
Cal que els participants duguin casc i proteccions

A les 11 del matí
MISSA a l’església parroquial Nostra Senyora 
de l’Esperança

A les 12 del migdia
TROBADA DE COLLES GEGANTERES
Cercavila pels carrers del poble i 
Ballada a la plaça de l’Església
Organitza: Colla de Geganters i 
Grallers de la Batllòria

De les 6 de la tarda a les 9 del vespre
PARC INFANTIL 
amb jocs infl ables per a la mainada, toro mecànic i 
una pista d’obstacles
Al C/ Miquel Mateu

A 2/4 de 6 de la tarda
BALLADA DE SARDANES, 
amb la cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
A la plaça de l’Església

A les 6 de la tarda
TROFEU FESTA MAJOR DE FUTBOL
Memorial Joaquim López i Montpart
Entre els equips:
Inacsa Club Esportiu la Batllòria
Palautordera Club de Futbol
Al Camp de Futbol
Organitza: Inacsa CE la Batllòria

A 2/4 de 8 de la tarda
CONCERT  DE FESTA MAJOR 
amb l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
A l’envelat

A les 8 del vespre
VOLEI FANG
Equip de 4 persones, nois i noies barrejats, a partir 
de 15 anys. Cal dur: banyador o biquini, prohibit 
dur les botes de jugar a futbol.
Al fi nal del C/ Montnegre

Inscripcions: a les Casetes, del dilluns 16 d’agost al 
dijous 19 d’agost

A les 11 de la nit
BALL DE FI  DE FESTA 
amb l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
A l’envelat

Del 20 al 22 d’agost els carrers de La Batllòria s’ompliran de fes-
ta i cultura. Les entitats, l’Ajuntament i el Consell del Poble han 
preparat activitats de tot tipus i per a totes les edats amb l’ob-
jectiu que tothom gaudeixi de la Festa Major!

FESTA MAJOR 
LA BATLLÒRIA

PODEU CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLET a www.santceloni.cat/labatlloria
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Escalfeu motors que arriba la 
Festa Major de Sant Celoni!

- La festa s’iniciarà amb el pregó i un espec-
tacle de foc i llum a càrrec de la colla de 
Diables, en motiu del seu 20è aniversari.

- Noves proves del Corremonts: a més del cor-
rexarrups, correxutxes, l’estirada de corda... 
s’afegeix un concurs de playstation, de lipdub 
(playbacks de cançons que hauran d’enregis-
trar Senys i Negres), la cursa d’ermites, etc. 
A més a més, el Sr. Monts anirà acompanyat 
d’un nou personatge. 

- Els àpats populars més destacats de la festa 
canvien de dia: el sopar popular amb havane-
res i cremat de rom serà el dissabte i l’arros-
sada i el ball folk, el diumenge al migdia.

- El fi  de festa serà a la plaça de la Vila, amb el 
veredicte del Corremonts i coca i cava per a 
tothom. A més a més, s’hi podran veure fotos 
i videos que s’hauran anat elaborant durant 
la Festa.

- Els més petits podran gaudir cada dia d’acti-
vitats: una festa de confetti, parc infantil, jocs 
educatius, bicicletes i patins al carrer, mer-
cat de l’intercanvi, animació infantil... per 
als joves: skate, exhibició de grafi ts, salts de 
bicicleta, concurs de playstations... concerts i 
barraques a la Forestal...

Així mateix, el programa es complementa amb 
altres activitats i iniciatives proposades per a 
les entitats: la trobada i el cercavila de gegants, 
ballada de sardanes, trobada de puntaires,  el 
berenar de l’Associació neurològica, danses del 
món...

Consulta el programa a 
www.santceloni.cat/festamajor

El programa d’activitats de la Festa Major,  que tindrà lloc del 3 al 6 
de setembre,  ja està a punt i enguany incorpora diverses novetats: 
la ubicació a la Forestal o proves innovadores al Corremonts, com la 
competició de Lipdub o el concurs de Playstation en són una mostra.

Novetats en la programació

A l’espai Festa Major... 
Millor a peu! 
Per anar a l’espai de la Festa Major, a la 
Forestal, es recomana anar-hi caminant: tot 
plegat a 5 minuts de la plaça de la Vila! Des 
del centre, es pot passar per qualsevol dels 
tres passos soterrats, dos dels quals estaran 
acabats d’estrenar. 

En cotxe, es pot aparcar a la plaça de l’Esta-
ció, al carrer Joaquim Sagnier, als carrers de 
l’entorn o a la banda dreta de la C35 i utilitzar 
el pas soterrat. Si us plau, extremeu la precau-
ció de nit!

A primers de juliol ja es va 
escollir el cartell guanyador 
de la Festa Major de se-
tembre entre els 20 cartells 
participants: el guanyador 
va ser el de l’Anna Campeny 
Montsonís. La resta s’expo-
saran durant tota la Festa 
Major a Can Ramis. 

Esquema de la ubicació de 
l’espai dels concerts i la fi ra 

de la Festa Major
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Durant els mesos d’estiu la biblioteca està treba-
llant en la millora dels espais destinats als serveis 
per a adults, que s’inauguraran divendres 3 de 
setembre, dins el programa d’actes de la Festa 
Major.  A partir de 2/4 de 4 de la tarda hi haurà 
jornada de portes obertes; a 2/4 de 6, espectacle 
infantil a la plaça de la Biblioteca; a les 7, inaugu-
ració ofi cial dels espais i visita teatralitzada pels 
diversos espais millorats, per acabar, refrigeri de 
celebració.

A partir d’aquest moment, els serveis per a 
adults es distribuiran en tres espais bàsics:

PLANTA BAIXA
Passadís
Zona de música i cinema 
(per a adults i per a infants)

Sala gran
Centres d’interès:

- Oposicions
- Fet a mà
- Punt de trobada
- Sexualitat
- Animals i plantes 
- Cuina
- Creixement personal i teràpies naturals

Zona de diaris i revistes

Zona de novel·les, poesia, teatre, biografi es

Filosofi a, religió

Art, esports, informàtica

PRIMER PIS
Sala pis, amb una zona per al treball i l’estudi i el 
fons documental següent:

Zona d’estudi i treball

Turisme i excursionisme 

Ciències socials:
- Política
- Dret
- Psicologia
- Ensenyament
- Història
- Geografi a

Ciències pures i aplicades:
- Matemàtiques 
- Medicina
- Física i química
- Enginyeria
- Botànica i zoologia
- Astronomia 

La Biblioteca l’Escorxador inaugura per Festa Major  
una nova zona d’estudi i treball

Inscriu-te als 
cursos de català 
2010-2011 del 13 
al 17 de setembre!
Comença un nou període d’inscripcions 
dels cursos de català per a adults, que 
organitza el Consorci per a la Normalització 
Lingüística a Sant Celoni, per aprendre a 
parlar català amb fl uïdesa, per iniciar-se en 
l’escriptura o per millorar-la.

Informació i inscripcions:

Exalumnes
13, 14, 15 i 17 de setembre, 
de 10 a 12.30 h
16 de setembre, de 10 a 12.30 h i de 16 a 
19.30 h
Alumnes nous
Del 20 al 24 de setembre, de dilluns a di-
jous, de 10 a 12.30 h i de 16 a 19.30 h
Divendres, de 10 a 12.30 h

On? 
Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny
C. Montserrat, 28
santceloni@cpnl.cat

Més informació a www.cpnl.cat  

Apunta’t a català: escull el teu curs!

Nivell bàsic
Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de 
comprensió i producció orals, amb la fi nalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en 
català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. Al curs Bàsic 3 (B3) li correspon el Certifi -
cat de nivell bàsic de català, equivalent al certifi cat A1 de la Secretaria de Política Lingüística.

Nivell elemental
Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats 
orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la fi nalitat que, en aca-
bar el curs, pugui ampliar el seu camp d’acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que 
s’adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fl uïdesa, desimboltura o riquesa, 
amb què ho faria amb la llengua materna. Al curs Elemental 3 (E3) li correspon el Certifi cat de 
nivell elemental de català, equivalent al certifi cat A2 de la Secretaria de Política Lingüística.

Nivell intermedi
Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu 
aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de 
manera prou precisa, fl uida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un 
grau de coherència i adequació acceptables. Al curs Intermedi 3 (I3) li correspon el Certifi cat de 
nivell intermedi de català, equivalent al certifi cat B de la Secretaria de Política Lingüística.

Nivell de sufi ciència
Són cursos adreçats a assolir un bon domini de la llengua general i les competències comunicati-
ves adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera fl exible 
i efi caç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social. Al curs Sufi -
ciència 3 (S3) li correspon el Certifi cat de nivell de sufi ciència de català, equivalent al certifi cat C 
de la Secretaria de Política Lingüística.

Altres cursos
Cursos de perfeccionament
El curs de coneixements superiors (nivell D) s’adreça a persones que necessiten aprofundir en 
aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que 
en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua.
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Passeig del PertegàsPassegem pel...

La primera aproximació a la riera la podem 
fer al Parc d’Activitats del Pertegàs, on els 
afi cionats a l’skate passen les hores fent salts 
entre acàcies, pollancres, verns i plàtans. 
La riera fa un meandre que dóna la volta a 
aquest espai, i la verneda, el bosc de ribera 
en galeria que ressegueix el riu, es presenta 
amb força esplendor.

Baixant en direcció al parc de la Rectoria 
Vella el camí és ombrejat al matí. La capçada 
d’un gran pollancre sobresurt entre el bosc de 
ribera. Si voleu veure’n el seu tronc impressio-
nant amb l’escorça recargolada podeu baixar 
pel corriol que duu als horts de l’altra banda 
de la riera.

Més enllà entrem al parc de la Rectoria Vella 
entre quatre lledoners. Un d’ells està inclòs 
en l’inventari d’arbres d’interès local per les 
seves dimensions notables. La proximitat a 
la humitat del riu l’ha hagut d’afavorir, i prop 
seu hi creixen, també ufanosos, una bona 
colla de saücs, uns arbusts que a vegades 
prenen la fesomia d’arbre, ara amb poms de 
fruits amb peduncles vermellosos i petites 
drupes que quan maduren són ben negres. 

Passejant cap a l’Escola bressol es nota la 
frescor de la riera, el soroll de l’aigua, l’ombra 
espessa dels plàtans d’alçada i gruix consi-
derables. Aquí ens podem apropar fi ns al riu, 
aixecar quatre pedres i observar els petits 
invertebrats que viuen dins l’aigua. També 
podem veure papallones d’indrets ombrívols, 
merles que busquen cucs, i escoltar el refi lar 
del cargolet entre les bardisses.

Passada l’Escola bressol trobarem les bas-
ses de la mina de can Matas sota dos grans 
desmais i en les quals hi ha petits carpins 
vermells, crancs americans i espiadimonis 
que s’aturen sobre les fulles de lliri groc. A 
partir d’aquí el passeig és com més endreçat, 
trobarem el roserar, on els estornells i les 
tórtores remenen la fullaraca buscant menjar, 
i més enllà el parc infantil on comença una 
fi lera de lledoners que es van plantar amb 
l’ajut dels nens i nenes de les escoles fa gai-
rebé 20 anys! N’hi ha més de 60 fi ns a baix 
de tot, a la via del tren. També hi ha una bona 
tirada de sòfores, arbres exòtics d’origen asi-
àtic, a partir del pont del Pallerola en avall, 
que acompanyen fent passeig els lledoners. 
Aquests dies, ben fl orides, són plenes d’abe-
lles i borinots i omplen el terra de color groc.

La riera a estones es veu embardissada, i 
en alguns llocs encara hi ha petits claps de 
verns i diferents espècies de salzes, alguns de 
port imponent i brancam valent. De salzes 
en trobem de diferents espècies, els més 
comuns són el salze blanc i el gatell, però 
també n’hi ha d’altres com la sarga. Quan 
la riera s’eixampla la llera es troba una mica 
més degradada, fi ns i tot algunes persones 
s’han apropiat parcel·les on cultiven petits 
horts. Aquesta pràctica és molt saludable, 
però cal ubicar-la allà on no malmeti la ribera. 
Per això, tard o d’hora haurem de retornar 
aquests petits espais al riu i a la seva fauna i 
fl ora pròpies.

Podem continuar la passejada fi ns al barri de 
les Borrelles tot passant per sota els Quatre 
Ponts. Quan l’aigua del Pertegàs travessa per 
sota el pont s’atura una mica fent un petit 
gorg, on amb molta paciència podem veure 
com hi fa vida alguna petita serp d’aigua. 
Immediatament, entre aquest pont i el de 
l’antiga carretera de Gualba, hi ha un altre 
clap magnífi c de verns, amb bogues a la vora 
de l’aigua i mates de saüc pudent fl orit.

Més enllà, a les Borrelles, a l’ombra de les 
moreres i els desmais, una barana dalt del 
mur de contenció permet veure bé la llera del 
Pertegàs, ara plena de bardisses i d’herbeis. 
Vora l’aigua de la riera destaquen els bonics 
càrexs pènduls, de fulles linears d’un verd 
intens i llargues espigues pèndules sobre 
l’aigua.

Tot tornant –i anant, és clar!- potser us topeu 
amb un estol de caderneres, amb una parella 
de cueretes blanques voleiant per la gespa del 
passeig i movent la cua amunt i avall amb rapi-
desa, amb les puputs buscant insectes per a la 
seva prole, amb altres vianants que passegen 
el gos... Haureu fet una bona passejada! Per 
cert, mireu on trepitgeu (ep! Amos de gossos, 
aquí també convé retirar-ne les caques).

Marta Miralles Cassina

A ple estiu passejar només ve de gust cap al tard o ben d’hora al matí. A més, si pot ser en llocs frescals molt 
millor. El passeig del Pertegàs, amb el bosc de ribera a la vora i la riera que humiteja l’ambient, acull una fauna i 
una fl ora diversa que amb una mica d’atenció podem observar i reconèixer.

2 3

El passeig del Pertegàs amb el turó de la Mare de Déu del Puig al fons. Bogues Flors del saüc pudent

Papallona Pararge aegeria, amant de llocs ombrívols.

Lledoner de la Rectoria Vella, amb saücs al fons
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Divendres 9 de juliol es van poder degustar 
vins de denominació d’origen Empordà a 
la plaça de la Vila i iniciar-se al  tast de vins 
amb una xerrada on es van donar les nocions 
bàsiques per poder distingir les caracterís-
tiques de cada vi. Organitzada per l’Ajunta-
ment i l’Associació d’Empresaris Turístics del 
Montseny.

1a Setmana Gastronòmica de Sant Celoni. Per repetir! 
La 1a Setmana Gastronòmica de Sant Celoni va tenir lloc del 2 a l’11 de juliol de la mà de l’Ajuntament, l’Associació d’Empresaris 
Turístics del Baix Montseny i els restauradors celonins que s’hi van voler afegir. Tots ells van fer un balanç molt positiu de l’expe-
riència, que va consolidar el sopar Tastets d’Estiu, va introduir als més petits de la casa al món de la cuina, va portar-nos al mercat 
municipal, va oferir-nos activitats vitivinícoles molt enriquidores i va convidar-nos a visitar els restaurants celonins que van oferir 
el menú especial. Aquesta va ser la primera iniciativa enmarcada en la nova marca turística Sant Celoni: bosc, cuina, patrimoni.

Durant tota la setma-
na, 11 restaurants de 
Sant Celoni (Aroma, 
Bamassa, El Celler, El 
Cruce, El Rebost, Els 
Avets, La Fonda, La 
Masia, La Parra, Syrah 
i Tastacel) van oferir 
un menú gastronò-
mic amb productes 
del Montseny i/o del 
Montnegre a preus 
assequibles. 

Cada matí la demostració - taller de cuina 
per aprendre i tastar algunes receptes dels 
restauradors celonins va fer bullir l’olla al 
Mercat Municipal.

Més d’una vintena de nens i nenes de 6 a 12 
anys van compartir el Taller de cuina per a 
infants amb els cuiners del Faig a la plaça de 
la Vila. El menú va consistir en un rotllet de 
pernil amb ensaladilla russa, un cistell de to-
màquet farcit de pasta i uns ous durs farcits. 

El cuiner Santi Santamaria i l’alcalde 
Francesc Deulofeu van lliurar els premis del 
concurs Del Mercat a la taula divendres 9 
de juliol al Mercat Municipal. Les receptes 
guanyadores han estat l’escudella d’oli de 
la celonina Maria Dolors Blanché que l’any 
passat també va guanyar, i la del pollastre de 
pagès amb samfaina de Teresa Puig. 

La Setmana va començar divendres 2 de juliol 
amb els Tastets d’estiu que va tornar a aplegar 
600 comensals a l’entorn dels productes del 
Montseny i el Montnegre.

Tecnologies de la informació

Facebook ha anunciat que la xarxa social tin-
drà, fi nalment, un botó del pànic perquè els 
infants i adolescents tinguin un accés ràpid a 
una eina que els permeti posar-se en contacte 
amb les autoritats en cas de detectar un indici 
d’abús en línia.

El Centre de Protecció Online de Menors bri-
tànic (CEOPAN, en les seves sigles en anglès) 
va negociar durant mesos la incorporació 

d’aquest sistema de prevenció a Facebook, 
després d’haver arribat ja a acords amb altres 
serveis similars com MySpace i Bebo. 

No obstant això, la xarxa social creada per 
Mark Zuckerberg havia rebutjat la petició per 
considerar que les seves mesures de protec-
ció eren “sufi cients”. Després de mesos de 
negociació, Facebook i la CEOPAN han arribat 
a un acord.

 “Les dues parts estan contentes. Mantenim el 
sistema d’avisos de Facebook i també comp-
tem amb una nova aplicació introduïda per 
defecte a la xarxa social que, no només els 
manté (als menors) fora de perill, sinó que 
funciona a manera de campanya publicitària 
viral entre els contactes”, segons declaracions 
de  la directora de comunicació de Facebook 
UK, Sophy Silver, a la cadena BBC.

Botó de pànic al Facebook
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L’Ofi cina Munici-
pal d’Informació 
a les persones 
consumidores 
INFORMA

Ofi cina Municipal d’Informació 
a les Persones consumidores
c/ Santa Fe, 52, 1r   -  08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 24  -  Fax 93 867 38 69
salut.comunitaria@santceloni.cat

Entre els mesos d’abril a juny, l’Ajuntament de 
Sant Celoni ha dut a terme obres de reforma 
i adaptació a 11 habitatges de persones grans 
amb difi cultats de mobilitat per millorar-ne 
les condicions de seguretat, accessibilitat i 
habitabilitat. La majoria de les intervencions 
han estat arranjaments de dutxes i lavabos. 
Aquestes obres s’inscriuen en el Programa per 
adaptar habitatges per a les persones majors 
de 65 anys promogut per l’Ajuntament de 
Sant Celoni amb la col·laboració de l’Àrea 
Bàsica de Salut i la Diputació de Barcelona. El 
pressupost de les actuacions ha estat de prop 
de 12.000 euros, un 60% del qual subvenci-
onat per la Diputació i la resta a càrrrec del 
propi Ajuntament.

L’objectiu del programa és afavorir que les 
persones grans puguin viure a casa seva el 
màxim de temps possible i en les millors 
condicions d’habitabilitat i accessibilitat. Al 
mateix temps, es promou la inserció laboral 
de persones en situació d’atur, facilitant for-
mació especialitzada a persones en processos 
d’inserció o reciclatge professional i persones 
en risc d’exclusió social.

Nova Llei de Consum 
de Catalunya. Atenció 
a les novetats!
El Parlament va aprovar el  30 de juny la 
nova Llei de Consum de Catalunya. La nova 
norma amplia i actualitza els drets de les 
persones consumidores i usuàries i dóna 
més facilitat d’accés als serveis de consum:

-  Les empreses prestadores de serveis de 
subministraments, transports, comu-
nicacions i altres serveis bàsics hauran 
de tenir una adreça a Catalunya on les 
persones consumidores puguin formular 
les seves queixes o reclamacions.

-  Els telèfons d’atenció d’incidències i 
reclamacions als clients de les empreses 
de serveis bàsics (subministraments, 
transports, sanitaris, d’assegurances, etc.) 
hauran de ser gratuïts.

-  Les empreses hauran de garantir el 
retorn de les quantitats que es cobrin 
anticipadament per la compra d’un bé o 
la contractació d’un servei.

-  Tots els serveis que es prestin tindran una 
garantia mínima de sis mesos. Fins ara 
només quedava garantida en la reparació 
d’electrodomèstics i tallers de reparació 
de vehicles.

-  En el cas de les rebaixes, dóna més garan-
ties que els productes rebaixats són de 
temporada, perquè el comerciant queda 
obligat a tenir-los a la venda en el mateix 
establiment entre 1 i 6 mesos abans de 
l’inici de les rebaixes.

-  En els serveis de tracte continuat, com 
ara els subministraments o la telefonia, 
l’empresa no pot deixar de prestar el 
servei per manca de pagament d’algun 
rebut o factura, si aquest ha estat objecte 
d’una reclamació no resolta. Tampoc 
es podran interrompre els subministra-
ments bàsics o inscriure les persones 
consumidores en un fi txer d’impagats, 
tret que hi hagi més de dues factures 
impagades i s’hagi notifi cat de forma fe-
faent l’ impagament amb una antel·lació 
mínima de 10 dies. 

Bona participació als 
actes per la diversi-
tat afectiva i sexual 
Amb motiu del Dia per l’Alliberament Gai, 
Lesbià, Transexual i Bisexual, l’Ajuntament 
va organitzar una sèrie d’activitats per tal de 
sensibilitzar i difondre les desigualtats que en-
cara existeixen envers aquest col·lectiu. Més 
d’una seixantena de persones van assistir a 
les xerrades realitzades els dies 5 i 7 de juliol 
sota el títol Les cares de l’homofòbia en la vida 
quotidiana especialment dirigides al personal 
de l’administració local i que van anara càrrec 
de Gerard Coll-Planes, doctor en Sociologia i 
investigador de l’IGOP de la UAB. Així mateix, 
també es va projectar la pel·lícula A mi madre 
le gustan las mujeres  i tant la biblioteca de 
l’Escorxador com les llibreries Alguer 7 i Els 
4 gats van exhibir fons documental sobre la 
matèria durant tota la setmana.

L’ajuntament ha facilitat l’adaptació d’11 
habitatges de persones dependents amb 
difi cultats de mobilitat

2 infants sahra-
uís passen l’estiu 
acollits en famílies 
celonines
La Sala de Plens de l’Ajuntament va tenir lloc 
lloc l’acte ofi cial de benvinguda als 2 infants 
sahrauís que passen l’estiu a Sant Celoni i 
d’agraïment a les seves famílies acollidores.  
Durant els dos mesos d’estada a Sant Celoni, 
professionals del municipi els fan de forma 
gratuïta una revisió mèdica, analítica, ocular i 
dental. El Sàhara va ser colònia espanyola fi ns 
l’any 1975 quan, a partir d’un acord tripartit 
entre Espanya, Mauritània i el Marroc, va pas-
sar a mans d’aquests dos últims països, que 
van condemnar el poble sahrauí a l’exili, en 
unes condicions de vida precàries i somiant 
amb la seva autodeterminació.
 



En portada

10

CulturaSostenibilitatComunitat

L’ajuntament signa convenis amb les entitats socials Creu Roja, 
Caritas i Associació Neurològica per valor de 61.500 euros

Quedem a la fresca es 
consolida com una bona 
eina d’integració
Per segon any consecutiu s’ha tirat endavant 
el Quedem a la fresca, una iniciativa de l’Ajun-
tament i la Coordinadora d’Entitats solidàries 
per potenciar l’ús del català amb persones 
provinents d’altres països. Una cinquantena 
de persones, molts d’ells alumnes dels cursos 
de català de l’Escola d’adults i el Consorci per 
a la Normalització lingüística, s’han trobat els 
dijous a les 9 del vespre a la plaça de la Vila 
amb persones voluntàries per escoltar, dialogar 
i ajudar-los a millorar el seu nivell de llengua. 
L’experiència també serveix per conèixer mi-
llor als nous celonins i celonines. Després de la 
conversa tots plegats han assistit i gaudit dels 
espectacles del Dijous a la fresca.

Parlem d’Israel i Palestina a càrrec del presi-
dent de la Fundació per la Pau, Alfons Banda, 
va aplegar més d’una trentena de persones a la 
Sala petita de l’Ateneu. Banda va fer una des-
cripció històrica de més d’un segle de confl icte, 
de patiment i reivindicació d’ambdós pobles 
i un anàlisi d’un confl icte complex i perillós 
que té repercussions i implicacions globals. La 
xerrada va fi nalitzar amb un encoratjament a 
la ciutadania a treballar per la pau, posant “al-
taveus” a les veus de pau, persones concretes 
tant palestines com israelianes que busquen 
camins per superar la violència. La xerrada va 
ser promoguda per la Coordinadora d’Entitats 
Solidàries i l’Ajuntament, en el marc del treball 
quotidià de les entitats del municipi de refl e-
xió i denúncia de les situacions d’injustícia i el 
treball per la Pau.

Creu Roja: 43.000 euros
Les activitats realitzades per Creu Roja es 
classifi quen en 3 grups:

Serveis socials: projecte del Banc d’Aliments 
dirigit a persones i famílies amb difi cultats 
econòmiques greus per tal de poder cobrir 
les necessitats més bàsiques d’alimentació 
(conjuntament amb Càritas), activitats d’ani-
mació al centre sociosanitari Verge del Puig, 
campanya de recollida de joguines per Nadal, 
col·laboració en el programa El Tritó del Baix 
Montseny.

Salut: campanyes de prevenció sanitària (xer-
rades, sensibilització, etc.), activitats d’emer-
gència i protecció civil, serveis preventius en 
actes i activitats d’interès públic; suport a les 
campanyes de donació desinteressada de 
sang, acompanyament sanitari a les persones 
usuàries de l’Hospital i del Centre de Dia.

Medi ambient: recollida de fl uorescents i 
piles de botó i alcalines.

Associació Neurològica: 
 7.000 euros
Per fer front a les activitats d’ajuda als malalts 
neurològics i les seves famílies, la realització 
de 2 tallers d’entrenament de la memòria per 
als socis de l’entitat, la realització d’un curs 
per a manipuladors d’aliments adreçat a les 
persones voluntàries de l’entitat i suport en la 
difusió de la pròpia associació i de les activi-
tats que realitza.

Caritas: 11.500 euros
Destinats a Caritas parroquial en el projecte 
de Banc d’Aliments, dirigit a persones i famí-
lies amb difi cultats econòmiques greus per tal 
de poder cobrir les necessitats més bàsiques 
d’alimentació (conjuntament amb Creu Roja).

La col·laboració entre l’administració local 
i les entitats del municipi és clau pel desen-
volupament de la tasca social en favor de les 
persones més desafavorides. Enhorabona per 
la feina!

Creu Roja, Caritas i l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny han signat els respectius convenis de col·laboració amb l’ajuntament que es vé-
nen realitzant des de fa anys i que enguany suposen una aportació municipal de 61.500 euros. Per tal de fer un seguiment del desenvolupament de 
les activitats s’ha creat una comissió de seguiment entre diferents tècnics de l’ajuntament i representants de les entitats que es trobaran de manera 
periòdica.  Aquest convenis permeten desenvolupar activitats del Banc d’aliments, de suport als malalts neurològics i a les seves famílies, de foment 
del voluntariat, de campanyes de promoció de la salut o preventius d’emergència sanitària o protecció civil, entre d’altres.

Més de 30 persones 
a la xerrada sobre Israel 
i Palestina

Una quarantena de nous 
celonins i celonines par-
ticipen a la segona sessió 
de benvinguda
La segona sessió de benvinguda a les per-
sones recent empadronades al municipi va 
tenir lloc el 10 de juliol a l’Ajuntament amb la 
presència de més de 40 assistents. L’alcalde 
Francesc Deulofeu els va presentar i explicar 
la Guia de benvinguda i després de compartir 
una estona de conversa distesa, es va iniciar 
una caminada pel municipi per tal de conèi-
xer a través dels edifi cis singulars de Sant 
Celoni, la seva història, llegendes, activitat 
comercial al llarg dels segles, etc., acabant 
la passejada al Parc de la Rectoria Vella. En 
aquest punt es va cloure la trobada que té una 
periodicitat trimestral.



FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

PROGRAMACIÓ FORMATIVA DE 
TALLERS PER A EMPRENEDORS

Ajuts i subvencions per muntar 
un negoci

Dates i horari de l’activitat: 
a determinar, durant el mes 
d’octubre
Preu: Gratuït
Lloc: Sax Sala. Centre de formació i 
ocupació del Baix Montseny
Organitza: Creació d’Empreses del  
Servei Municipal d’Ocupació
Per formalitzar la inscripció cal adre-
çar-se al Servei de Creació d’Empre-
ses. La programació es penjarà al 
Web municipal

Pla d’Empresa: contingut i elabo-
ració interactiva del document

Dates i horari de l’activitat: 
a determinar, durant el mes de 
novembre
Preu: Gratuït
Lloc: Sax Sala. Centre de formació i 
ocupació del Baix Montseny
Organitza: Creació d’Empreses del  
Servei Municipal d’Ocupació
Per formalitzar la inscripció cal adre-
çar-se al Servei de Creació d’Empre-
ses. La programació es penjarà al 
Web municipal

(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 relaci-
onat 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.

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)

(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  professionals 
per accedir a un lloc de treball relaci-
onat amb l’especialitat i/o continuar 
la seva formació. Sortides professio-
nals: comerç, gestió administrativa, 
distribució i logística.

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)

MONITOR DE LLEURE INFANTIL I 
JUVENIL
Curs per obtenir la titulació de 
director d’activitats de lleure infantil 
i juvenil de la Secretaria General 
de la Joventut de la Generalitat de 
Catalunya.
Dates: 18, 19, 20, 23, 24*, 27, 28, 
29, 31* de desembre, 3, 4, 5*, 8, 9, 
15, 16 de gener.
Els dies marcats amb (*) no hi ha 
sessió de tarda. 
Horari dies intensius i dissabtes de 10 
a 14 h i de 15.30 a 19.30 h.
L’horari dels dies marcats amb un  
asterisc (*) és de 10 a 14 h. 
 Els horaris del curs: 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 
Sessions: 25 sessions de 4 h
Durada: 100 h
Preu: 98 euros
El preu inclou els materials.
Organitza: Traç formació

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: 
4, 5 i 6 d’octubre
Horari: de 20 a 22 h
Preu: 22 euros
A càrrec de:
Assessors de Sanitat i Qualitat, SL
Lloc: Sax Sala. Centre de formació i 
ocupació del Baix Montseny
Organitza: 
Ajuntament de Sant Celoni
Places limitades

CONEIXEMENTS DE BASE I 
ACCESSOS AL SISTEMA EDUCATIU

CATALÀ ORAL
Conèixer el vocabulari bàsic i les 
expressions més comunes per tal de 
fer del català la llengua d’acollida 
i de comunicació de les persones 
nouvingudes.

Durada del curs: del 21 de setem-
bre al 10 de febrer
Horari: 
Grup A: dimarts i dijous de 9.30 a 
11 h
Grup B: dimarts i dijous de 19 a 
20.30 h
Preu: 3,84 euros
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

APRENDRE A LLEGIR I A ESCRIURE 
nivell I
Iniciació a la lectura i a l’escriptura. 
Reconeixement i representació de les 
vocals i de les consonants més habi-
tuals. Iniciació a la numeració.

Durada del curs: 
del 22 de setembre al 15 de juny  
Horari: 
Grup A: dilluns, dimarts i dijous d’11 
a 12.30 h
Grup B: dilluns, dimecres i divendres 
de 19 a 20.30 h
Preu: 15,33 euros
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

APRENDRE A LLEGIR I A ESCRIURE 
nivell II
Reconeixement i representació dels 
diferents sons de la llengua. Iniciació 
al càlcul.

Durada del curs: del 21 de setem-
bre al 16 de juny  
Horari: 
Grup A: dilluns, dimarts i dijous de 
15 a 17 h
Grup B: de dilluns a dijous de 20.30 
a 22 h
Preu: 15,33 euros
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

PERFECCIONAR LA LECTURA I 
L’ESCRIPTURA (NEOLECTORS)
Adquirir agilitat en el procés de lec-
toescriptura. Millorar la comprensió. 
Operacions matemàtiques bàsiques.

Durada del curs: del 21 de setem-
bre al 16 de juny  
Horari: 
Grup A: dilluns, dimarts i dijous de 
15 a 17 h
Grup B: dilluns, dimecres i divendres 
de 20 a 22 h
Preu: 15,33 euros
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny 

CURS D’ENSENYAMENTS INICIALS 
Aprendre i/o millorar la lectoescrip-
tura en funció de les necessitats de 
cada alumne/a. Coneixements de 
matemàtiques bàsiques.

Durada del curs: del 22 de setem-
bre al 16 de juny  
Horari: dilluns, dimecres i divendres 
de 15 a 16.45 h 
(Aquest grup es realitzarà al  Centre 
Cívic Les Casetes de La Batllòria)     
Preu: 15,33 euros
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny 

CERTIFICAT 
Dominar els coneixements bàsics de 
les àrees de llengua, de matemàti-
ques i de ciències socials i naturals. 
Els alumnes que hagin assolit aquests 
continguts obtindran el Certifi cat de 
Formació  Instrumental.

Durada del curs: 
del 21 de setembre al 16 de juny  
Horari: de dilluns a divendres de 16 
a 17.30 h
Preu: 21,30 euros + 6,07 euros 
(fotocòpies)
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny 

GRADUAT EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA
Assolir els coneixements que per-
metin a l’alumnat superar les proves 
específi ques per a l’obtenció del Gra-
duat en educació secundària (GES)

Durada del curs:  del 21 de setem-
bre fi ns a la data de la realització de 
la prova.
Horari: 
de dilluns a divendres de 17 a 20 h
Preu: 71,89 euros + 10,12 euros 
(fotocòpies)
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

FORMACIÓ PER A LA PROVA 
D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ
Assolir els coneixements generals que 
permetin a l’alumnat superar la prova 
per poder accedir a un cicle formatiu 
de grau mitjà de qualsevol branca. 
Si s’assisteix com a mínim al 80% de 
les classes, se li farà una avaluació 
contínua al centre que s’afegirà al 
resultat de la prova.

Durada del curs: del 21 de setem-
bre fi ns a la data de realització de la 
prova.
Horari: 
dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20 h
Preu: 71,89 euros + 20,24 euros 
(fotocòpies)
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

FORMACIÓ PER A LA PROVA 
D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR
Assolir uns coneixements generals 
i específi cs amplis que permetin a 
l’alumnat superar la prova d’accés. 
Si s’assisteix com a mínim al 80% de 
les classes, se li farà una avaluació 
contínua al centre que s’afegirà al 
resultat de la prova. 

Durada del curs: 
del 21 de setembre fi ns a la data de 
realització de la prova.
Horari: 
Part comuna: 
Grups A i B: 
dilluns i dimarts de 18 a 22 h
Grup C: 
dimecres i dijous de 18 a 22 h
Part específi ca: 
depenent de les assignatures, en 
la franja horària de 18 a 21.30 h                        
Preu: 
Part comuna: 178,94 euros + 6,07 
euros (fotocòpies)
Assignatura específi ca: 100,65 
euros + 3,04 euros (fotocòpies)
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

*QUEDA’T 
AQUESTES 

PÀGINES I BUSCA 
EL TEU CURS!

Guia de tota 
l’oferta de formació 
permanent de Sant 
Celoni i la Batllòria
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PREPARACIÓ PER A LA PROVA 
D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A 
MAJORS DE 25 ANYS
Assolir uns coneixements generals 
i específi cs amplis que permetin a 
l’alumne superar la prova d’accés.

Durada del curs: 
del 21 de setembre fi ns a la data de 
realització de la prova.
Horari: 
Part comuna: 
Grups A i B: dilluns de 18 a 22 h i 
dimarts de 20.30 a 22 h
Part específi ca: depenent de les 
assignatures, en la franja horària de 
18 a 21.30 h                                   
Preu: 
Part comuna: 178,94 euros + 6,07 
euros (fotocòpies)
Assignatura específi ca: 100,65 
euros + 3,04 euros (fotocòpies)
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

CURS BÀSICS D’EFECTES DE 
VIDEO (Adobe After Effects CS4)
Coneixements de l’entorn del pro-
grama, edicions de capes, creació i 
edició d’una capa, creació de text, 
tècniques bàsiques d’animació, tre-
balls bàsics en 3D, etc

Horari: divendres de 19 a 21h  
(7 sessions). 
Data d’inici: 5 de novembre
Preu: 50 euros
El preu inclou els materials. Cal tenir 
uns coneixements mínims en in-
formàtica. A càrrec de Ricard Sanz, 
informàtic.

INICIACIÓ DE RETOC FOTOGRÀFIC 
DIGITAL
Retoc, escanejat, càmera digital, 
restauració de fotografi es, efectes 
artístics, fotomuntatge, etc.

Horari: divendres de 19 a 21 h
(5 sessions).
Data d’inici: 24 de setembre
Preu: 53 euros
A càrrec de: 
Jaume Turon, dissenyador gràfi c

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

Durada del curs: del 22 de setem-
bre al 20 de desembre  
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 
19.30 h
Preu: 9,59 euros
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

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

Durada del curs: del 21 de setem-
bre al 21 de desembre
Horari: dimarts i dijous de 18 a 
19.30 h
Preu: 9,59 euros
Organitza: Ajuntament, 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 21 de setem-
bre al 21 de desembre
Horari: dimarts i dijous de 19.30 a 
21 h
Preu: 103,85 euros
Organitza: Ajuntament, 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 29 de 
setembre al 15 de desembre (11 
sessions)
Horari: dimecres de 16 a 17.45 h
Preu: 74 euros (el preu no inclou els 
materials)
A càrrec de: Carmen F. Auban
Lloc: Centre Cívic “Les Casetes” – La 
Batllòria
Organitza: Ajuntament, Centre Cívic 
“Les Casetes” – La Batllòria

AULA TALLER – 
MÚSICA PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creati-
vitat i les vies d’expressió, utilitzant la 
música com a vehicle. Tocar instru-
ments de percussió, cantar, dansar o 
escoltar audicions de diferents estils, 
són algunes de les propostes.

Horari: dimecres de 7 a 8 de la tarda
Aquesta activitat dura fi ns a fi nal del 
curs escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de: 
Mercè Tarragó i Carles Ferrer
Organitza: Ajuntament,
Centre Municipal d’Expressió

AULA TALLER – 
TEATRE PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la crea-
tivitat i les vies d’expressió, utilitzant 
el teatre com a vehicle. Improvisar 
situacions, crear petites representa-
cions, fi car-se dins d’un personatge, 
són propostes que ajuden a alliberar 
tensions o relacionar-se amb el grup.

Horari: dijous de 7 a 8 de la tarda
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Ajuntament, Centre 
Municipal d’Expressió

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 introducció al 
coneixement de l’instrument, tècni-
ques d’afi nació, canvi de cordes, etc.

Data d’inici: 
13 de setembre (12 sessions)
Horari:  dilluns de 20.30 a 21.30 h
Preu:  65,70 euros
Requisits: portar la guitarra
A càrrec de: Matias Inzunza
Organitza: Ajuntament,
Centre Municipal d’Expressió

GUITARRA D’ACORDS – Nivell 2
Adreçat a persones que ja han fet 
una 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 introducció al 
coneixement de l’instrument, tècni-
ques d’afi nació, canvi de cordes, etc.

Data d’inici: 15 de setembre (12 
sessions)
Horari: dimecres de 20.15 a 21.15h
Preu: 65,70 euros
Requisits: portar la guitarra
A càrrec de: Matias Inzunza
Organitza: Ajuntament,
Centre Municipal d’Expressió

BALLS DE SALÓ
Iniciació als balls de saló: Pasdoble, 
cha cha cha, vals, rock and roll i 
altres propostes. Adreçat a gent amb 
ganes d’aprendre a ballar. Cal portar 
parella.

Data d’inici: 
7 d’octubre (11 sessions)
Horari:  Dijous de 20.30 a 22 h 
Preu:  58,30 euros per parella
A càrrec de: Antonio Garcia
Organitza: Ajuntament,
Centre Municipal d’Expressió

TEATRE PER A JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a 
joves de 14 a 17 anys: improvisació 
d’escenes, monòlegs i representació 
d’una obra. Volem actors que quan 
pugin a l’escenari es comportin 
orgànicament, escoltin de veritat, 
parlin de veritat, mirin de veritat... en 
situacions imaginàries. Es presentarà 
un treball de fi nal de curs.

Data d’inici: 8 de setembre. Aquesta 
activitat dura tot el curs escolar i es 
permeten incorporacions al llarg del 
curs.
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h 
Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de: Francisca Rodrigo
Organitza: Ajuntament,
Centre Municipal d’Expressió

GRUPS INSTRUMENTALS I CORALS
Formar part d’un grup instrumental 
o coral pot ser una experiència molt 
enriquidora i gratifi cant. Si sempre 
t’ha agradat la música i saps cantar o 
tocar algun instrument, vine i infor-
ma’t dels grups i horaris. Al Centre 
Municipal d’Expressió buscarem el 
grup que encaixa millor amb el teu 
nivell i estil. 
Adreçat a totes les edats.

Data d’inici: a partir del 7 de 
setembre. Aquests grups assagen 
durant tot el curs escolar i permeten 
incorporacions al llarg del curs.
Horari: segons grup i nivell 
Preu: Informeu-vos al Centre 
Municipal d’Expressió
A càrrec de: 
professorat titulat del centre
Organitza: Ajuntament,
Centre Municipal d’Expressió

DIBUIX I PINTURA
Treballar el dibuix i la pintura com a 
medi de creació i expressió personal. 
Durada del curs: del 21 de setem-
bre al 16 de juny  
Preu: 166,16 euros. El material és a 
càrrec de l’alumne.
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

LLENGÜES

Cursos adreçats a persones no 
catalanoparlants que volen desenvo-
lupar les habilitats de comprensió i 
expressió orals, amb la fi nalitat que 
l’aprenent, en acabar el curs, pugui 
resoldre en català les necessitats 
fonamentals de la vida quotidiana.

CURS PRESENCIAL. BÀSIC 1

Data d’inici: 5 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 15.15 a 
16.45 h (mòdul de 45 h)
Preu: Gratuït
Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CURS PRESENCIAL. BÀSIC 2

Data d’inici: 5 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 9.30 a 
11h (mòdul de 45 h)
Preu: Gratuït
Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CURS PRESENCIAL. BÀSIC 2

Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dilluns i dimecres de 15.15 a 
16.45 h (mòdul de 45 h)
Preu: Gratuït
Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CURS PRESENCIAL. BÀSIC 3

Data d’inici: 5 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 15.15 a 
16.45 h (mòdul de 45 h)
Preu: Gratuït
Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental
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CURS PRESENCIAL. ELEMENTAL 1
Curs adreçat a persones no catala-
noparlants que volen consolidar i 
ampliar les habilitats orals, escoltar 
i parlar i desenvolupar les escrites 
(llegir i escriure), amb la fi nalitat que, 
en acabar el curs, pugui ampliar el 
seu camp d’acció en català a àmbits 
nous, amb un llenguatge que s’adap-
ti a la situació comunicativa, encara 
que sigui sense la fl uïdesa, desimbol-
tura o riquesa, amb què ho faria amb 
la llengua materna.

Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dilluns i dimecres de 19.30 a 
21 h (mòdul de 45 h)
Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CURS PRESENCIAL. INTERMEDI 1
Curs adreçat a persones que domi-
nen en gran part la llengua oral, i 
tenen per objectiu aprendre a expres-
sar-se per escrit i oralment en varietat 
estàndard i en diferents registres, de 
manera prou precisa, fl uida i correcta 
perquè pugui ser comprensible per al 
receptor i amb un grau de coherència 
i adequació acceptables.

Data d’inici: 5 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 19.30 a 
21 h (mòdul de 45 h)
Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

Curs adreçat a assolir un bon domini 
de la llengua general i les competèn-
cies comunicatives adequades per 
comunicar-se en varietat estàndard, 
oralment i per escrit, de manera fl exi-
ble i efi caç en els situacions comuni-
catives de caràcter formal usuals de 
l’àmbit social.

CURS PRESENCIAL. SUFICIÈNCIA 1

Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dilluns i dimecres de 15 a 
16.30 h (mòdul de 45 h)
Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CURS PRESENCIAL. SUFICIÈNCIA 2

Data d’inici: 4 d’octubre
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 
19.30 h (mòdul de 45 h)
Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CURS PRESENCIAL. NIVELL D

Curs adreçat a persones que necessi-
ten aprofundir en aspectes puntuals 
de la llengua catalana. Es treballen 
aspectes teòrics en un grau més alt 
que en els altres nivells, tot i que 
també es repassen continguts de 
domini pràctic de la llengua.

Data d’inici: 5 d’octubre
Horari: dimarts i dijous de 19.30 a 
21.30 h (mòdul de 120 h)
Organitza: Ofi cina de Català de Sant 
Celoni del CNL del Vallès Oriental

CASTELLÀ ELEMENTAL

Millorar la fl uïdesa, ampliar el 
vocabulari i consolidar les formes i 
estructures gramaticals. Aprofundir 
en l’aprenentatge de la normativa 
i l’ús escrit de la llengua. Adreçat a 
persones estrangeres.

Durada del curs: del 21 de setem-
bre al 10 de febrer
Horari: dimarts i dijous de 20 a 
21.30 h
Preu: 9,59 euros
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

ANGLÈS NIVELL INICIAL
Posar en contacte les persones adul-
tes amb un procés d’inici d’aprenen-
tatge de la llengua anglesa (conèixer 
el vocabulari, les expressions i les 
estructures bàsiques).

Durada del curs: 
del 22 de setembre al 15 de juny  
Horari: dilluns i dimecres de 19.30 
a 21 h        
Preu: 134,20 + 6,07 euros 
(fotocòpies)
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

ANGLÈS NIVELL FUNCIONAL
Reforçar els coneixements adquirits 
i ampliar les estructures bàsiques. 
Comprendre i produir descripcions, 
tant orals com escrites i assolir un 
nivell de comunicació que permeti 
l’alumne entendre’s i expressar-se en 
anglès.

Durada del curs: 
del 22 de setembre al 15 de juny  
Horari: 
Grup A: 
dilluns i dimecres de 16.30 a 18 h
Grup B:
dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 
134,20 + 6,07 euros (fotocòpies)
Organitza: Ajuntament, Centre de 
Formació d’Adults Baix Montseny

ALTRES ACTIVITATS

APREN A MEDITAR
Què és meditar i quins són els benefi -
cis de la meditació. 
Aprenentatge de les tècniques de 
meditació. Exercicis pràctics: respi-
ració conscient, somriure intern, sac 
de llavors, endinsar-se en un mateix, 
observar-se, escoltar-se i sentir-se. 
Tot això a través de  meditacions gui-
ades, visualitzacions, Mantres, Bols 
de Quarç i Tibetà.

Data d’inici: 
15 de novembre (5 sessions)
Horari: dilluns de 20 a 21.30h
Preu: 35,20 euros
A càrrec de: Marta Vigas
Organitza: Ajuntament,
Centre Municipal d’Expressió

CONFERÈNCIA: 
LA CUINA ANTIESTRÈS

Data: dijous 16 de setembre, 
a les 19 h
A càrrec de: Joaquim Agulló, M. Del 
Tura Bovet i Carme Pardo
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

CONFERÈNCIA: 
VIURE SENSE PRESSA

A càrrec d’Ester Bach
Data: dijous 7 d’octubre, a les 19 h
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

SESSIÓ DE CONTES PER A JOVES I 
ADULTS: NIT DE DIFUNTS. VAM-
PIRS, BRUIXES I APAREGUTS

A càrrec de: Martha Escudero
Data: dijous 4 de novembre, 
a les 19 h
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

TERTÚLIES LITERÀRIES
Trobades mensuals obertes a tothom

Dates: 17 de setembre, 15 d’octu-
bre, 19 de novembre i 17 de desem-
bre, a les 19 h
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

JARDINERIA PER AFICIONATS: 
PLANTES D’INTERIOR
Reconèixer les plantes, estudiar les 
seves malalties, manteniment, etc

Horari: dimarts de 18 a 20 h 
(10 sessions)
Data d’inici: 5 d’octubre.
Preu: 66 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de: Mireia Teixidó, tècnica 
en jardineria i horticultura.
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

CLASSES DE GIMNÀSTICA DIRIGI-
DES: Aeròbic, tonifi cació, steps...

Durada de l’activitat: del 21 de 
setembre al 16 de desembre (24 
sessions)
Horari: 
dimarts i dijous de 15.10 a 16.10 h
Preu: 81 euros
A càrrec de: Emili da Silva
Lloc: al Centre cívic – Biblioteca del 
carrer major, 15 de la Batllòria
Organitza: Ajuntament, Centre Cívic 
“Les Casetes” – La Batllòria

IOGA, un cop per setmana
Activitat que ens permet aprendre a 
relaxar-nos adquirint fl exibilitat.

Data d’inici: del 15 de setembre al 
15 de desembre (13 sessions)
Horari: els dimecres, de 19.30 a 21h
Preu: 63 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: Centre Cívic del carrer major, 
15. La Batllòria
Organitza: Ajuntament, Centre Cívic 
“Les Casetes” – La Batllòria

IOGA, dos cops per setmana
Activitat que permet aprendre a 
relaxar-se adquirint fl exibilitat.

Data d’inici: del 13 de setembre al 
15 de desembre (24 sessions)
Horari: els dilluns i els dimecres, de 
17.30 a 18.45 h
Preu: 96  euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: Centre Cívic del carrer major, 
15. La Batllòria
Organitza: Ajuntament, Centre Cívic 
“Les Casetes” – La Batllòria

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

Formació per 
l’ocupació
Coneixements de 
base i accessos al 
sistema educatiu
Tecnologies de 
la informació i de 
la comunicació 
Expressió 
artística
Llengües 
Altres 
activitats



14

Equipaments i serveis municipals

Sax Sala
Centre de formació i ocupació 
del Baix Montseny

Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

Centre educatiu municipal autoritzat per 
la Generalitat, que ofereix ensenyaments 
adreçats a les persones adultes amb 
l’objectiu de millorar els coneixements, 
les competències i les aptituds per tal de 
possibilitar un desenvolupament personal 
i social. És també un espai de participació i 
relació on es pot rebre informació i orienta-
ció de l’itinerari formatiu més adient per a 
cada persona.

Cursos programats:

• Ensenyaments inicials: 
- Català oral
- Aprendre a llegir i a escriure 

(nivells I i II)
- Perfeccionar la lectura i l’escriptura
- Certifi cat

• Graduat en educació secundària 

• Formació per a les proves d’accés a cicles 
formatius de grau mitjà i superior

• Preparació per a la prova d’accés a la 
universitat per a majors de 25 anys            

• Castellà elemental

• Anglès (nivell inicial i nivell funcional)

• Dibuix i pintura

• Informàtica: 

- Alfabetització digital (nivells I i II)
- Taller d’informàtica: Word i Internet

                                      
Requisits generals: Persones que tinguin 
18 anys o que els compleixin durant l’any 
2010 (excepte per al curs de preparació 
per a la prova d’accés a cicles formatius de 
grau mitjà i per als cursos d’aprenentatge 
de la llengua que poden matricular-se amb 
16 anys).

Període de matriculació:  
per a la gent del municipi: de l’1 al 3 de 
setembre         
obert a tothom: del 7 al 10 de setembre

Durant el curs es pot realitzar la matrícula 
si queden places vacants i si les caracte-
rístiques del curs i el nivell de la persona 
interessada ho permeten.

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

Adreça: 
Sax Sala. 
Centre de formació i ocupació del Baix 
Montseny
C/  Montserrat 28
Tel.:  93 864 12 25
a/e: cfadults@santceloni.cat

Ofi cina de Català de Sant Celoni

Informació, proves de col·locació
i inscripcions: 

Del 13 al 24 de setembre

Exalumnes, del 13 al 17 de setembre
13, 14, 15 i 17 de setembre, de 10 a 12.30 h 
16 de setembre, de 10 a 12.30 h i de 16 a 
19.30 h

Torn general, del 20 al 24 de setembre
de dilluns a dijous, de 10 a 12.30 h i de 16 
a 19.30 h
divendres, de 10 a 12.30 h

Requisits generals: 
Per poder-se inscriure als cursos cal tenir 18 
anys o 16 anys i no haver fet l’escolaritza-
ció obligatòria a Catalunya.
Els alumnes que s’inscriuen per primera 
vegada a un curs han d’acreditar el nivell 
de coneixements de català mitjançant 
el certifi cat corresponent o bé fer una 
prova de col·locació durant el període de 
matriculació. 

Informació:
Ofi cina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel.: 93 864 12 13
a/e: santceloni@cpnl.cat

Inscripcions als cursos:
Edifi ci Sax Sala. 
Centre de formació i ocupació 
del Baix Montseny
c/ Montserrat, 28
08470 Sant Celoni

La Rentadora

La  Rentadora és un espai on trobaràs:
Servei de promoció cultural:
Organització de tallers i formació. Recepció 
d’iniciatives culturals i cíviques d’entitats i 
persones: atenció, dinamització, derivació. 
Centre programador d’activitat cultural i 
cívica. Punt de trobada ciutadana. Cessió 
d’espais: espai obert: per a activitats de col-
lectius (reunions, preparació d’activitats...), 
laboratori fotogràfi c...

Servei d’informació juvenil:
Cartellera (habitatge, compra-venda, 
treball, etc.). Accés gratuït a Internet i a 
equips informàtics. Suport a l’estudiant 
(espai d’estudi, equips informàtics per 
fer treballs, assessorament acadèmic). 
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 documental de joventut.

Requisits generals:
Alumnes de totes les edats

Informació i inscripcions:
Sax Sala. Centre de formació i ocupació del 
Baix Montseny
c/Montserrat, 28
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 28
Fax 93 867 03 36
larentadora@santceloni.cat

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

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

Fons Social Europeu on trobaràs: 
- Formació professional en un ofi ci 
- Formació pràctica en empresa 
- Formació bàsica per desenvolupar-te 

en un lloc de treball i poder continuar 
formant-te

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 professionals 

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 elèctri-
ques, d’aigua i gas 

Requisits generals: 
Joves de 16 a 21 anys que no hagin ob-
tingut el Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria, 

Període de preinscripció/matriculació: 
Preinscripció: 
del 10 al 21 de maig de 2010. 

Matriculació: 
del 2 a 10 de setembre de 2010.

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

Adreça:  
Sax Sala. 
Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny
C/ Montserrat, 28
93 864 12 22 
c/e: a8960027@xtec.cat 

Més informació: 
Àrea de Cultura. 
Parc de la Rectoria Vella, s/n 
Tel. 93 864 12 13 
Sobre les característiques del programa 
podeu consultar la web de l’Ajuntament a 
www.santceloni.cat/ptt 

Servei Municipal d’Ocupació

Orientació laboral
El servei ofereix eines i tècniques  per millo-
rar la recerca de feina a aquelles persones 
que en cerquen.
Aquestes eines són : 
- Orientació ocupacional, 
- Tècniques de recerca de feina 
- Informació sobre formació professional, 

reglada, ocupacional i continua
- Club Feina
- Borsa de treball
- Programes ocupacionals per a col·lectius 

específi cs.

Adreçat a persones que volen:
- Cercar la primera feina. 
- Cercar la incorporació al món del treball 

després d’un temps d’inactivitat  laboral.
- Cercar una millora laboral, adequada a les 

seves expectatives i perfi l professional.

Assessorament en la creació 
d’empreses
El servei té com a objecte l’assessorament  
per tal de donar suport a la generació 
d’activitat empresarial i afavorir 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 documentació

Horari d’atenció al públic:  
- de dilluns a dijous  de  9 a 13 h i dilluns 

de 17 a 19 h amb visita concertada

- dilluns, dimecres i dijous dins l’horari 
de matí i els dimarts de 17 a 19 h els ja 
inscrits tenen accés al Club Feina

Adreça:
Sax Sala. 
Centre de formació i ocupació del Baix 
Montseny
C/  Montserrat, 28
Tel: 93 864 12 00   
orientaciolaboral@santceloni.cat
creacioempreses@santceloni.cat

Centre Municipal d’Expressió 

Al Centre Municipal d’Expressió hi ha qua-
tre 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 privades o 
grups locals de música.

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

Llista de les activitats:
- Aula Taller – Música per a discapacitats
- Aula Taller – Teatre per a discapacitats
- Aprèn a meditar
- Iniciació a la guitarra d’acords
- Guitarra d’acords, Nivell 2
- Balls de Saló
- Teatre per a joves
- Grups instrumentals i corals

Requisits generals:
Alumnes de totes les edats               

Horari d’atenció al públic:
Juliol: matins de 10 a 13h – dimecres de 
17 a 20h
Vacances de l’1 al 22 d’agost
A partir del 23 d’agost: matins de 10 a 13h

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

Salut comunitària i consum

Prevenció i promoció d’hàbits saludables 
en  salut comunitària per tal de garantir la 
seguretat i de millorar la qualitat de vida de 
les persones.
Programes d’informació, assessorament i 
educació per a les persones consumidores.

Cursos programats:
Cursos de formació per a persones mani-
puladores d’aliments

Requisits generals:
Persones majors de 16 anys

Període d’inscripció:
Inscripcions del 20 al 30 de setembre 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
a/e: salut.comunitaria@santceloni.cat

Centre Cívic Les Casetes

Servei en xarxa d’organització de tallers i 
formació. Recepció d’iniciatives, culturals i 
cíviques, d’entitats i persones. Punt de tro-
bada ciutadana. Cessió d’espais. Consultes 
a Internet

Llista de les activitats que comencen 
aquest trimestre:
- Manualitats
- Gimnàstica dirigida
- Ioga, un cop a la setmana
- Ioga, dos cops a la setmana

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
a/e:lescasetes@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 docu-
ments audiovisuals, la biblioteca organitza 
activitats de foment de la lectura i també 
activitats per al creixement 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 activi-
tats que s’hi organitzen són gratuïts.
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 13.00h
matins de dissabtes de 10 a 13.30h

Adreça: 
Pg. de la Rectoria Vella, 10. 
08470 Sant Celoni
93 867 33 13
a/e: b.st.celoni@diba.cat

Més informació
www.santceloni.cat/clip
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Entorn

El projecte 
d’intervenció 
integral del nucli 
antic pren força
L’ajuntament continua lluitant perquè la 
rehabilitació integral del nucli antic entri a 
la Llei de barris i aconsegueixi fi nançament 
de la Generalitat. Malgrat que enguany s’ha 
desestimat l’ajut per a aquest any 2010, resta 
palès que el projecte té l’argumentació, la 
fonamentació i el pes sufi cient per ser un dels 
proper barris seleccionats, en una propera 
convocatòria. 

Això indica que per al proper any caldrà 
aprofundir i potenciar, si cal, parts del projec-
te amb el convenciment que l’arranjament 
integral del casc antic de Sant Celoni acabarà 
entrant en aquesta restringida línea d’ajuts i 
que permetrà la seva rehabilitació integral.

Boscos de Montnegre rep una subvenció 
per dissenyar el programa d’adequació

Adjudicada la 
construcció del 
Pont sobre la 
Tordera a la 
Batllòria 
El contracte de construcció del pont sobre La 
Tordera a La Batllòria s’ha adjudicat provisio-
nalment a COPISA, d’entre una vintena d’em-
preses que s’havien presentat, per un import 
total de 1.127.890,68 euros, el que suposa 
una baixa del 21,75% del preu de licitació; a 
més l’empresa aportarà al seu càrrec millores 
pel que fa la informació i la comunicació de 
l’obra per valor de 42.753,20 euros. L’obra té 
una durada prevista de 8 mesos i començarà 
passat l’estiu.

Durant aquest mes de juliol l’ajuntament ha re-
but la notifi cació d’una resolució del Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques confor-
me la urbanització Boscos de Montengre ha 
rebut una subvenció per a fi nançar el disseny 
del programa d’adequació dins del context de 
la Llei de regulació i millora d’urbanitzacions 
amb dèfi cits urbanístics.

El programa haurà d’incloure l’adaptació del 
projecte d’urbanització, l’elaboració del projec-
te de reparcel·lació econòmica i l’actualització 
del pla d’autoprotecció.

Un cop disposi dels instruments de gestió 
i d’urbanització amb el corresponent pla 
d’etapes, la urbanització estarà en condicions 
d’iniciar la licitació i l’execució de les primeres 
obres d’urbanització amb la fi nalitat de dotar-
se de tots els serveis urbanístics bàsics per a 
parcel.les en sòl urbà.

Malauradament  les ajudes sol·licitades per 
a la urbanització de Can Coll i Cal Batlle han 
quedat desestimades, en aplicació del principi 
d’equitat territorial que assignat ajuts a una 
única urbanització per municipi, sense explica-
ció del perquè de la tria.

Aprovació inicial del Pla especial i Catàleg 
de masies i cases rurals de Sant Celoni
La Llei d’Urbanisme estableix l’obligatorie-
tat que el planejament urbanístic municipal 
identifi qui en un catàleg específi c les masies 
i les cases rurals situades en sòl no urbanitza-
ble susceptibles de reconstrucció o de rehabi-
litació i justifi qui les raons arquitectòniques, 
històriques, paisatgístiques o socials que en 
determinen la preservació i la recuperació. 
L’ajuntament de Sant Celoni ja ha aprovat ini-

cialment el Catàleg, després d’un llarg procés 
que va començar l’any 2006 amb la signa-
tura d’un Conveni de col·laboració amb la 
Federació de Municipis de Catalunya. Durant 
aquest temps han participat en la redacció del 
document diverses entitats col·laboradores 
com la Universitat de Vic o la Fundació Mas 
i Terra. El document fi nal s’ha redactat des 
de l’ajuntament mantenint en tot moment 

contacte amb els propietaris afectats. 
El Catàleg restarà a informació pública durant 
el període d’un mes des de la seva aprovació 
inicial durant el qual es podran fer les cor-
responents al·legacions o suggeriments al 
respecte. L’aprovació defi nitiva del document 
correspon a la Direcció General d’Urbanisme 
de Barcelona.

Avança la rehabilitació de Can Ramis
Des del seu inici a l’octubre de 2009 ja s’han 
executat 2 fases del projecte de rehabilitació 
de Can Ramis, consitents amb a planta bai-
xa posterior i la façana. Pel que fa a la planta 
baixa s’hi ha construit una sala d’actes poliva-
lent amb capacitat per a unes 100 persones i 
s’ha restaurat l’arcada del pati i els paraments 
de pedra existents. La sala disposa d’un petit 
magatzem i els espais tècnics necessaris per a 
les escomeses de tot l’equipament previstes en 
les fases posteriors.

La rehabilitació de la façana ha consistit en 
la neteja de tots els paraments de pedra, la 

restauració i consolidació dels carreus de les 
portes i fi nestres, la consolidació o recons-
trucció de les característiques falses juntes de 
morter existents a la façana, la reparació dels 
tancaments de fusta i de l’aler de coberta.

Properament començarà la 3ª fase d’obres que 
consisteix en la construcció d’un edifi ci per a 
Ràdio Sant Celoni a la banda del pati. Un cop 
traslladada l’emissora, que actualmente està 
al segon pis de Can Ramis, es podrá iniciar la 
rehabilitació de l’edifi ci principal. 
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Espai públic

Bona qualitat de l’aire a Sant Celoni i la Batllòria
L’informe anual de qualitat ambiental del 
Departament de Medi Ambient de la Genera-
litat de Catalunya ha certifi cat la bona qualitat 
de l’aire a Sant Celoni i la Batllòria. Les dades 
provenen de l’estació fi xa de control ambiental 
que hi ha al carrer Carles Damm i de l’estació 
mòbil instal·lada a la Batllòria amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. 

Pel que fa als contaminants PM10 (partícu-
les de pols, cendres, sutge, metàliques..) i al 
NO2 (òxid de nitrògen) s’observa una clara i 
progressiva disminució d’ambdós valors en els 
últims 3 anys. Aquest punt és important ja que 
molts municipis del Vallès Oriental, Occidental, 
Barcelonès i Baix Llobregat, han estat declarats 
zones de protecció especial per superar els 
nivells de qualitat d’aire permesos.

Altres contaminants mesurats en les dues 
estacions com ozó, benzè, diòxid de sofre, 
sulfur d’hidrogen, diversos microcontaminants 
orgànics i metalls pesants compleixen amb els 
valors de referència vigents a la Unió Europea. 
Els valors mesurats són similars als habituals 
en zones rurals, o urbanes amb poca densitat 
de trànsit.

El Casal de la Gent Gran compta des del 22 de juliol amb la reserva 
d’una plaça d’estacionament de vehicles pels seus usuaris  per poder 
portar /recollir persones amb difi cultats de mobilitat. Aquesta millora és 
fruit de la petició que una celonina va fer arribar al  Servei d’Incidències 
Suggeriments i Reclamacions de l’Ajuntament (IRIS) i que després de 
ser valorada per la Comissió de Mobilitat, es va decidir implantar.

Senyalitzat el carrer Breda 
de la Batllòria
Durant el mes de juliol seguretat ciutadana s’ha acabat d’instal·lar la 
senyalització del carrer Breda de la Batllòria. D’aquesta manera, el car-
rer compta amb la senyalització horitzontal i vertical que li correspon.

Reserva d’una plaça d’estaci-
onament davant l’Esplai

Nou impuls a la 
neteja de boscos
L’Ajuntament ha contractat personal en el 
marc dels Plans d’Ocupació promoguts per 
la Generalitat de Catalunya, per contribuïr a 
minvar el deteriorament de boscos i ca-
mins arran de la nevada de març. En col-
laboració amb l’ADF Forestec i la Diputació de 
Barcelona, s’han localitzat diversos punts del 
Montnegre on es treballarà per netejar-los fi ns 
a fi nals de setembre. Els treballs es desenvo-
lupen sota l’empara d’una resolució especial 
de la Generalitat, que marca rigorosos criteris 
de seguretat per no generar cap tipus de risc.

Campanya per 
reduir els residus 
i fomentar el 
reciclatge
Sant Celoni ha iniciat una Campanya de 
sensibilització per a la recollida de residus 
domiciliaris i comercials dins els projec-
tes dels Plans d’Ocupació promoguts per 
l’Ajuntament amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya. Des del 22 de juliol fi ns 
a fi nals de desembre, 4 informadors/es 
informen als domicilis de les bones pràc-
tiques que cal aplicar a nivell de domès-
tic (juliol-octubre) i als comerços (no-
vembre-desembre). D’aquesta manera es 
volen millorar els índex de recollida de les 
diverses fraccions, millorar les pràctiques 
d’ús dels contenidors de carrer i promoure 
l’ús de la Deixalleria. Els informador/es lliu-
raran un díptic explicatiu als domicilis que 
visitin i, si les persones ho desitgen, entra-
ran per orientar-los de manera específi ca 
sobre com organitzar-se per fer o millorar 
la recollida selectiva.

El bus urbà supera 
els 3.000 viatgers 
al mes de juny! 
Per primera vegada des de la implantació del 
servei de Bus urbà s’ha superat el nombre de 
3.000 usuaris en un mes: el mes de juny el 
nombre de viatgers ha estat de 3.113. Fins ara 
el rècord era de juliol de 2009 amb 2.997. En 
termes generals, durant el 2010 el bus urbà ha 
augmentat el nombre de viatgers en un 5% 
respecte l’any anterior.

Atenció! de l’1 al 31 d’agost no hi ha servei 
de bus urbà a Sant Celoni, ni tampoc el ser-
vei de l’empresa Sagalés a les urbanitzacions 
del Montnegre i la Batllòria.
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Activitat de govern

Despeses dels càrrecs electes 
del gener al juny de 2010
Amb l’objectiu de dotar de més transparència les fi nances del consis-
tori, i tal i com es va acordar per unanimitat al Ple de 22 de novembre 
de 2007, semestralment es publiquen les despeses de tots els regidors 
i regidores pel que fa a dietes, telèfons mòbils, locomoció i tasques de 
representació.

Regidor/a Telèfon Dietes Assistència a 
òrgans de govern*

Francesc Deulofeu 285,38 € 44,65 € 0,00 €   

Dolors Lechuga 297,98 € 0,00 € 0,00 €

Laura Costa 193,83 € 0,00 € 0,00 €

Carles Mas 160,72 € 0,00 € 0,00 €

Miquel Negre 133,35 € 0,00 € 0,00 €

Marià Perapoch 143,52 € 173,40 € 2688,36 €

Jordi Cuminal 0,00 € 0,00 € 937,80 €

Montserrat Vinyets  0,00 € 1094,10 €

Albert Ventura  0,00 € 1177,46 €

Joan Castaño  0,00 € 1281,66 €

Magalí Miracle  0,00 € 1.010,74 €

Jordi Arenas  0,00 € 1129,56 €

Miquel Vega  0,00 € 1125,36 €

J. Manuel Bueno  199,20 € 1229,56 €

Josep Capote  0,00 € 1229,56 €

Raul Casado  0,00 € 1125,36 €

Julia de la 
Encarnación  0,00 € 1129,56 €

PLE MUNICIPAL

Dijous 22 de juliol de 2010 

Aprovació provisional de les taxes del Centre de formació d’adults Baix 
Montseny per al proper curs. Augment de l’IPC.  
Sí: 7 CiU + 8 PSC  No: 2 CUP 

Aprovació del Compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 
2009. Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Aprovació provisional de les taxes del Centre Municipal d’Expressió per al 
proper curs. Sí: 7 CiU + 8 PSC  No: 2 CUP

Aprovació del Pla Local de Joventut de Sant Celoni 2010-2013 
(tema desenvolupat en aquest Informatiu). 
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP 

Moció presentada pel grup municipal de la CUP, transaccionada amb el Grup 
Municipal de CiU en solidaritat amb els membres d’UDALBILTZA actualment 
jutjats per l’Audiència Nacional. 
Sí: 7 CiU  + 2 CUP Abstenció:  8 PSC 

Moció presentada pel grup municipal de la CUP, transaccionada amb el Grup 
Municipal de CiU, relativa al projecte de connexió de la ITAM de Tordera amb 
l’ETAP del Ter.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Moció presentada per ERC i transaccionada amb la resta de Grups Municipals 
en contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya.
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

Animals abandonats Adopta’ls!
Les persones interessades en adoptar un animal de companyia es poden adreçar a l’Ajuntament 
(Àrea d’Espai públic, tel. 93 864 12 16 carrer Bruc, 26 de 8 a 14 h) o 
al Centre d’acollida Help Guau d’Argentona (tel. 93 756 11 14, info@helpguau.com).

* Retribució exclusiva per als regidors que no cobren cap sou

La Batllòria homenatja a la seva gent gran
El Patronat Local de la Gent Gran de la Batllò-
ria, amb el suport de l’Ajuntament, va cele-
brar el tradicional homenatge anual a la seva 
gent gran el passat diumenge 4 de juliol. L’ac-
te, on hi van assistir més d’una seixantena de 
pesones, va consistir en una missa a l’església 
de la Mare de Déu de l’Esperança i un dinar 
posterior. Durant el dinar es va fer lliurament 
d’una placa a la persona de més edat de la 
Batllòria, Martí Xamaní, que va agrair aquest 
gest visiblement emocionat. Els assistents 
també van testimoniar el relleu a la presi-
dència del Patronat, que passa de Godofredo 
Carbonell a Luis Sánchez.

A l’acte hi van assistir la regidora de Comu-
nitat, Laura Costa i la regidora de Seguretat 
Ciutadana i batllorienca, Dolors Lechuga. 
Durant el seu parlament, Costa va destacar la 
importància de la gent gran de la Batllòria que 
“han construït el passat, son protagonistes del 
present i són claus pel futur del país”. 

Així mateix va apel·lar als presents, que per 
la seva trajectoria vital havien viscut etapes 
col·lectives difícils, “a ser protagonistes tam-
bé d’aquest moment històric que amenaça 
de nou la democràcia a través de la sentència 
contra l’Estatut, la veu del poble, constatant 
que el poble està en mans de les lleis i no les 
lleis al servei del poble”. 

La regidora també va donar l’enhorabona i 
les gràcies al Patronal Local per la feina que 
impulsa al llarg de l’any i la seva contribució 
constant i abnegada a la Batllòria.
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Sostenibilitat

En els darrers anys s’ha registrat un gran 
creixement en la instal·lació de sistemes de 
refrigeració a les llars i als llocs de treball. 
Més d’un 30% de cases catalanes ja disposa 
d’aparell d’aire condicionat i la climatització 
suposa més del 40% del consum energètic 
a la llar i gairebé el 20% en el sector del co-
merç i dels serveis. 

En aquest sentit, s’aconsella posar el termòs-
tat a una temperatura adequada que generi 
benestar i no malgasti energia (26ºC a l’estiu 
i a 21ºC a l’hivern), tot evitant regular-los a 
temperatures excessivament baixes durant 
els mesos d’estiu. Així, per exemple, un aire 
condicionat que estava programat a 21ºC, si 
es regula a 26ºC, redueix el  seu consum de 
1.000 kWh a 600 kWh en tres mesos, aproxi-
madament. Això, traslladat a la factura elèc-
trica, suposaria al voltant de 30 euros d’estal-
vi. Cada grau de temperatura que es redueix 
equival a incrementar un 7% el consum. 

Aquest és un bon consell per ajudar a estal-
viar energia i diners durant aquests mesos 
d’estiu, però n’hi ha més:

- Vestir-se amb roba adient, fresca i lleugera.

- Fer servir tendals, persianes o cortines per a 
què el sol no entri a casa.

- Es pot crear un efecte de frescor obrint 
les fi nestres i creant un agradable corrent 
d’aire.

- Per tal de mantenir una temperatura de con-
fort constant, quan s’engegui l’aparell d’aire 
condicionat, s’ha d’assegurar de tancar por-
tes i fi nestres. Si l’estança està ben aïllada, i 
no es perd el fred generat, es mantindrà la 
temperatura desitjada i l’aparell no haurà de 
treballar tant. 

- Instal·lar termòstats i rellotges programa-
bles per a regular la temperatura de les dife-
rents estances i els temps de funcionament. 

- S’han de comprar els aparells d’aire condi-
cionat més efi cients, de classe A. L’estalvi 
d’energia compensarà abastament el sobre 
preu de l’aparell. Actualment està en marxa 
el Pla Renova’t d’equips d’aire condicionat 
on es pot obtenir una subvenció per l’adqui-
sició d’un aparell de baix consum energètic. 

- No sempre serà necessari l’aire condicio-
nat; un aparell d’aire condicionat domèstic 
pot tenir un consum energètic entre 500 i 
600 kWh l’any, mentre que en el cas d’un 
ventilador, seria només de 50 kWh l’any 
aproximadament. 

- S’ha de realitzar un adequat manteni-
ment i revisió dels equips de climatització. 
D’aquesta manera s’allargarà la vida dels 
equips i es millorarà la seva efi ciència i la 
seguretat de les instal·lacions. 

- Si es canvien les fi nestres, cal informar-se 
de la diversitat de  models i materials que 
poden permetre estalviar energia. El nou 
Codi Tècnic de l’Edifi cació, marca els parà-
metres d’aïllament energètic corresponent a 
les fi nestres.

Consells per a estalviar energia i diners a l’estiu

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha obert la 
convocatòria anual del Pla Renova’t d’elec-
trodomèstics, calderes i aires condicionats, 
una acció destinada a promoure la substitució 
d’aparells vells per uns altres nous energè-
ticament més efi cients. Els ajuts oscil·len 
dels 50 als 400 euros en funció de l’aparell 
i la subvenció en cap cas superarà el 25% 
del preu de l’electrodomèstic. Si has pensat 
en canviar els teus electrodomèstics, no ho 
dubtis: els electrodomèstics efi cients suposen 
una despesa de 3 a 10 vegades menys d’ener-
gia que els convencionals i la diferència es fa 
notar en la factura d’electricitat i en el medi 
ambient!

Segons la Directiva 92/75/CE hi ha defi nides 
7 classes d’efi ciència energètica, identifi cades 
mitjançant un codi de colors i lletres que van 
des del color verd i la lletra A per als equips 
més efi cients, fi ns al color vermell i la lletra G 
per als equips menys efi cients. Això és igual 
per a tots els electrodomèstics, tot i que cada 
família té la seva etiqueta.

Els aparells de classifi cació energètica A con-
sumeixen aproximadament un 55% menys 

d’energia elèctrica que els de classe D, que 
són els aparells que habitualment es renoven 
amb aquest pla, i aquest estalvi s’incrementa 
fi ns a un 60% en el cas dels electrodomèstics 
de classe A+ i a un 70% en els A++.

Pots consultar la base de dades de l’Instituto 
para la Diversifi ciación y Ahorro de la Energia 
(IDAE) on hi ha més de 9.000 electrodomès-
tics comercialitzats al mercat espanyol amb 
etiquetatge energètic de millor classe d’efi -
ciència (A, A+, A++), que, a més a més, 
compleixen altres condiciones de qualitat, 
incloent-hi algunes de les característiques 
tècniques més rellevants. 

La classifi cació s’obté a partir de la infor-
mació ofi cialment declarada pels mateixos 
productors que voluntàriament han decidit 
incorporar-se a aquesta base de dades (www.
idae.es/ProductosEfi cientes/).

Consulta el web del Pla Renova’t: 
www.plarenovat2010.cat

Pla Renova’t d’electrodomèstics:
per estalviar energia i diners

< 55 %

 

55 - 75 %

 

75 - 90 %

 

95 - 100 %

 

100 - 110 % 

110 - 125%

> 125 %

Classe 
energètica

Consum
energètic

Qualifi cació

A

B

C

D

E

F

G

Baix consum 
d’energia

Consum 
d’energia 

mitjà

Alt consum 
d’energia
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Esports

Després de 140 partits disputats durant un 
mes a les instal·lacions esportives de Sant 
Celoni, el passat 14 de juliol es va disputar la 
fi nal de la  XXIX Copa Futbol Sala. Una fi nal 
molt igualada on es va decidir el campió per 
la mínima, ja que el partit va acabar amb el 
resultat de 1 a 0 a favor de J. Riera Grup Gam-
ma davant de Tpsport Metacel. 

La II Copa infantil i cadet es va disputar en 
forma de lligueta entre els 6 equips inscrits. 
El Sansa City es va proclamar campió sense 
perdre cap partit, només va cedir un empat 
contra Els Butaneros – Bar la Volta que van 
quedar subcampions. En categoria cadet, la lli-
gueta entre els 4 equips inscrits va acabar amb 
el triomf de la Penya Barcelonista Sant Celoni i 
en segon lloc va quedar l’equip Descansa.

Renovació del paviment 
dels vestidors del Pave-
lló d’Esports
El Pavelló Municipal d’Esports renovarà el pa-
viment d’una part dels vestidors que amb els 
anys s’ha anat deteriorant. Es col·locarà un 
nou paviment de ceràmica d’alta qualitat i re-
sistència. Així mateix, s’adequarà els vorals, 
per fer-ne més senzilla i efi cient la neteja.

Millores al Centre 
Municipal d’Esports 
Sot de les Granotes
Durant la primera quinzena d’agost es faran 
diverses obres de manteniment i millora al 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Grano-
tes. Es treballarà en l’eliminació de degoters 
i en fi ltracions del vas de la piscina. Això 
obligarà a tancar del 2 al 8 d’agost.

D’altra banda, el Centre que el mes d’octu-
bre complirà 5 anys, està preparant diferents 
ofertes i noves activitats de cara la tempo-
rada vinent adequades a les necessitats de 
cada usuari. 

Per més informació:
Tel. 93 848 69 13 

Més de 250 partici-
pants a la 29a Copa 
de Futbol Sala

 T’hi esperem !

Dissabte, 
4 de setembre 

a les 11 h

INAUGURACIÓ DEL NOU PAVELLÓ 
I ROCÒDROM del Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes

Exhibició d’escalada a càrrec del Centre 
Excursionista de Sant Celoni

Infl ables i bàsquet al carrer per a 
nens i nenes, a càrrec de la Unió 
de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC)

Campions CadetsCampions Infantils

Campions Sèniors Sots Campions Sèniors
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Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Activitats d’Educació permanent
Durant el curs 

2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
d’educació permanent que promou l’Ajun-

tament de Sant Celoni

Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació 

del Baix Montseny 

Escola de música i teatre
Durant el curs 

2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
de l’escola de música o teatre que promou 

l’Ajuntament de Sant Celoni

Centre Municipal d’Expressió

Pla de renovació d’electrodomèstics, calde-
res i aparells d’aire condicionat a Catalunya

de l’1 de juliol 
fi ns el 30 de 

desembre de 
2010 o fi ns 

l’exhauriment 
del pressupost 

Persones que renovin equips destinats a 
primera residència dintre el territori de 

Catalunya
www.gencat.cat/icaen

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

Prestacions d’especial urgència 
(antics Ajuts personalitzats a l’allotjament)

Temporal

Persones que acreditin que no poden satisfer 
els rebuts impagats de lloguer 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 de lloguer
Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Informe intern d’idoneïtat Temporal
Propietaris individuals que volen fer obres de 

rehabilitació del seu habitatge
Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts per a l’adaptació o a l’accessibilitat 
d’habitatges per a persones amb 

discapacitat

Fins el 30 de se-
tembre de 2010

Persones amb un grau de discapacitat reco-
negut igual o superior al 33% i que superin 

el barem de mobilitat reduïda

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

Prestacions per a l’accés als serveis d’habitat-
ges per a persones amb problemàtica social 

derivada de malaltia mental

Fins el 30 de se-
tembre de 2010

Persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental amb un grau de discapa-

citat igual o superior al 65% 

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

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 des-
prés de la data 
d’alta al corres-

ponent règim de 
la Seguritat So-
cial o de la data 
d’alta a la mutu-
alitat  del col·legi 
professional que 

correspongui.

Persones desocupades que vulguin consti-
tuir-se com a treballadors/ores autònoms/es 

o per compte propi i a treballadors/ores 
autònoms o per compte propi que formin 

part de comunitats de béns o societats civils

Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials de Treball 

93 622 04 00

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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Habitatge

HORARI d’agost de l’OLH
- Fins al 31 d’agost: de dilluns a divendres de 10 a 13 h (excepte els dijous)
  Del 9 al 20 d’agost l’Ofi cina romandrà tancada

A partir de l’1 de setembre
- Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h

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

www.santceloni.cat/habitatge
habitatge@santceloni.cat
Telèfon 93 864 12 10

L’Ofi cina d’Habitatge de Sant Celoni, la primera en tramitacions 
d’ajuts al lloguer de tota la província de Barcelona
Un estudi comparatiu de totes les ofi cines d’habitatge de la província realitzat per la Diputació de Barcelona conclou que l’Ofi cina Local d’Habitatge 
de Sant Celoni ha estat la capdavantera en la sol·licitud i tramitació d’ajuts al lloguer de l’any 2009, amb un total de 376 tramits.

Els comparadors d’indicadors d’activitat i econòmics entre ofi cines confi rmen que per cada 10.000 habitants, Sant Celoni ha tramitat 167,85 sol-
licituds d’ajut de la Generalitat per al pagament del lloguer i 55,16 ajuts de la Renda bàsica d’emancipació (RBE). Aquestes xifres la situen molt per 
davant de les 47 ofi cines analitzades.

Adaptació d’habitatges per a 
persones amb discapacitat
Convocatòria anual per a persones amb un 
grau igual o superior al 33% de disminució 
reconegut per l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) i que superin el barem 
de mobilitat reduïda per tal d’adaptar l’habi-
tatge per fer-lo accessible i funcional i facilitar 
la seva autonomia personal mitjançant sub-
vencions a fons perdut fi ns a un màxim  del 
80% del cost amb els següents límits:

- Per a obres de supressió de barreres arqui-
tectòniques a l’habitatge: 4.614,60 euros

- Per a l’adquisició i la instal·lació de plata-
formes elevadores especials per a perso-
nes amb mobilitat reduïda: 3.093,30 euros

Termini fi ns el 30 de setembre. Entitat res-
ponsable Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials – Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania de la Generalitat de Catalunya.

Accés a l’habitatge per a per-
sones amb problemàtica soci-
al derivada de malaltia mental
Prestació permanent per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia 
mental (igual o superior al 65%) que necessi-
tin un acolliment residencial en un habitatge 
amb serveis comuns i que no disposin de 
recursos sufi cients per accedir a una plaça 
no fi nançada amb fons públics. L’objecte 
serà complementar els ingressos de les 
persones benefi ciàries per permetre el seu 
accés a serveis d’habitatges per a persones 
amb problemàtica social derivada de malal-
tia mental, en una entitat col·laboradora del 
Programa.

Termini fi ns el 30 de setembre. Entitat 
responsable Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) – Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya.

Pagament del lloguer o hipo-
teca en situacions especials
Ajuts a fons perdut de caràcter personal per 
fer front a rebuts de lloguer impagats o quo-
tes d’amortització hipotecària i s’atorguen 
per atendre situacions d’especial urgència a 
fi  de garantir la permanència continuada a 
l’habitatge de la persona sol·licitant i de la 
seva unitat de convivència.

Van dirigits a persones amb rebuts impa-
gats de lloguer o d’amortització del préstec 
hipotecari amb ingressos baixos o moderats, 
amb un màxim de 3.000 euros sempre que 
compleixin les següents condicions:

- Residir a Catalunya i que l’habitatge sigui la 
residència habitual i permanent

- Tenir, la unitat de convivència de la qual for-
men part, uns ingressos mensuals, referits a 
l’any 2010, ponderats d’acord amb el nom-
bre de membres de la unitat de convivència 
i de la zona on estigui ubicat l’habitatge, no 
superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador 
de Renda de Sufi ciència de Catalunya)

- Ser titular/s d’un contracte de lloguer d’un 
habitatge (amb un màxim de 950 euros 
mensuals) o tenir-lo cedit amb el consenti-
ment escrit de l’arrendador/a o ser titulars 
d’un crèdit hipotecari per a l’adquisició 
d’un habitatge (amb un màxim de 1.200 
euros mensuals)

- Deure a un creditor/a privat/ada les rendes 
del lloguer o les quotes d’amortització de la 
hipoteca per circumstàncies sobrevingudes 
i no previsibles, degudament justifi cades 
amb l’informe dels serveis socials d’atenció 
primària o especialitzats

Ajuts 
vigents
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Reconeixement als 
fundadors del taller/escola 
de ceràmica JORCA
Jordi Auleda i Carme Llavina, fundadors del 
taller/escola de ceràmica JORCA han rebut el 
Diploma de Mestre Artesà que atorga  la Ge-
neralitat de Catalunya. Dimecres 21 de juliol 
va tenir lloc als jardins del Palau de Pedralbes  
l’acte de lliurament  en presència del Conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Hu-
guet i la directora d’Artesania de Catalunya, 
Gemma Amat. Durant l’acte es va  lliurar el 
diploma i una insígnia a 37 artesans de 19 ofi -
cis diferents (ceramistes, forjadors, terrissaires, 
escultors, torners, serrallers estampadors,etc.). 
La distinció reconeix al Jordi i la Carme la 
qualitat de la seva obra i el mestratge exercit 
al llarg dels anys. Enhorabona mestres!

Comença la Festa Major amb un gest solidari!

Per quart any volem començar amb la RECAPTA DE SANG com a punt solidari 
per les proves pels CORREMONTS. Si tens més de 18 anys, has pensat que la 
donació de sang és un acte que salva vides i que cal que es faci una vegada, una 
altra i una altra més, vine a donar sang!.

4 de cada 5 persones necessiten sang alguna vegada a la seva vida. 
Cada 3 segons una persona necessita sang.
Encara no tens prous motius per venir a donar sang? 

Estarem a CAN RAMIS divendres 27 d’agost de 17 a 21 hores i 
dissabte 28 de 10 a 14 i de 17 a 21 hores. 
Quin grup s’emportarà el PUNT SOLIDARI? Els Senys o els Negres?

L’organització va a càrrec de l’Associació de Donants de Sang, Els Corremonts, l’Ajuntament i Creu Roja Sant Celoni.

La campanya Mulla’t per 
l’Esclerosi múltiple aconse-
gueix prop de 700 euros a 
Sant Celoni
Diumenge 11 de juliol, el Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes va obrir les 
portes a tothom que va voler participar a la 
campanya Mulla’t per l’Esclerosi múltiple ja fos 
nedant, comprant el material promocional o 
simplement fent la seva aportació. Tot plegat 
va permetre enviar 700 euros a la Fundació, 
400 dels quals per part de l’ajuntament.
Més de 30 persones van nedar per la causa i 
van fer 13.375 metres. Des de l’any 1994, la 
Fundació Esclerosi Múltiple convida a tota la 
societat a “mullar-se” en el sentit literal de la 
paraula. És una acció de sensibilització social 
i de solidaritat amb les 30.000 persones que 
tenen aquesta malaltia a tot l’estat. Els diners 
que s’han recaptat aniran destinats a crear 
serveis per a les persones afectades i donar 
suport a la investigació sobre la malaltia. 

Més de 300 infants i joves 
participen a l’activitat con-
junta dels casals d’estiu de 
Sant Celoni 

Més de 300 infants i joves van participar 
divendres 16 de juliol al Camps Municipal 
d’Esports a una activitat conjunta dels casals 
d’estiu del municipi organitzada per l’Ajun-
tament de Sant Celoni  i les entitats conveni-
ades  (Ampa Cor de Maria, Ampa Pallerola, 
Ampa La Tordera, Ampa Soler de Vilardell, La 
Salle,  Club Esportiu Sant Celoni i Club Tennis 
Sant Celoni). 

Tallers de circ ( malabars, equilibris coor-
dinació, xanques, monocicletes, bicicletes 
peculiars ), taller de maquillatge i d’aventura 
(el circuit de tirolina i tir amb arc) van atrau-
re l’interès dels participants. La festa es va 
acomiadar amb un espectacle d’animació 
infantil  a càrrec de Jaume Barri, amb ball, 
aigua i confeti.

Donació de fotografi es 
antigues de la vila a l’Arxiu 
d’Imatges de Sant Celoni
Tomàs Gimeno, Neus Julià i Miquel Nauguet 
han fet donació a l’Ajuntament de negatius i 
fotografi es que reprodueixen imatges antigues 
de la vila i que passaran a l’Arxiu d’Imatges. El 
fons és el resultat del treball de recerca d’imat-
ges sobre la història gràfi ca del municipi que 
van dur a terme entre 1979 i 1983 com a inte-
grants del Col·lectiu Tau. L’objectiu del treball 
era la recollida de fotografi es antigues sobre 
persones, llocs o fets relacionats amb la vida 
del poble. Després de fer una crida general 
a la població, el 1980 s’havien recaptat unes 
300 fotografi es, les quals es classifi caven, es 
reproduïen fent un negatiu, i es tornaven al 
propietari, el qual signava un document cedint 
tots els drets d’aquella imatge. El projecte va 
acabar amb una exposició magnífi ca que va 
servir per inaugurar la nova sala d’exposicions 
i la biblioteca de La Caixa el 1983.

Tomàs Gimeno, Neus Julià i Miquel Nauguet van fer 
donació dels arxius el passat 14 de juliol

“ La Família de la Judith Jimenez i Ortega, de 13 anys, que va morir el passat diumenge dia 25 de 
juliol, vol expressar el seu agraïment a totes les amigues i amics de la Batllòria pel seu recolzament 
que en tot moment han rebut. “
 
Fina Ortega i Eduardo Jimenez

Agraïment

Més de 30 nedadors es van “mullar” per l’esclerosi múltiple
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Molta feina malgrat el soroll

Quan arriben dates electorals totes les formacions polítiques expliquen quina és la feina 
que ha fet per tal que la ciutadania pugui valorar-ho i decidir quin partit representa el seus 
interessos. Ara ens trobem en un d’aquests moments ja que el mes de novembre hi ha les 
eleccions al Parlament de Catalunya.

Malgrat el soroll dels mitjans de comunicació afi ns al PSC i a CiU, ERC va decidir que 
la millor manera de servir el país era reeditar el tripartit per tal de dur a terme el seu 
programa electoral i podem dir que ha fet una feina molt meritòria si es té en compte que 
només teníem 21 diputats i que les actuacions de govern s’han de consensuar entre totes 
les forces que el componen. Això vol dir que a banda d’ERC, també el PSC i ICV han hagut 
de modifi car els seus objectius per tal de tirar-los endavant. És be segur que si Esquerra 
hagués tingut la majoria absoluta no només hagués desenvolupat tot el seu programa de 
govern íntegrament sinó que ja hagués convocat un referèndum per la independència i ja 
seríem un país lliure però les persones dels nostre país van opinar de diferent manera i per 
aquesta raó s’ha hagut d’actuar a base de pactes entre els partits del govern, a vegades 
també amb CiU, i anar aprovant lleis importantíssimes per al futur del nostre país. 

Sense voler ser exhaustiu, voldríem assenyalar les següents mostres d’aquest aparat 
legislatiu: la Llei d’Educació, la Llei de les Consultes, la Llei del Cinema, la Llei de la 
Dependència, la Llei de Vegueries, la creació de l’Ofi cina Antifrau, la redacció del Pla de 
Joventut, el Pacte Nacional de Recerca i Innovació, el Pacte Nacional de la Immigració, 
aprovació del Consell Nacional LGBT, i les ambaixades, les 20 seleccions esportives 
catalanes, etc. Sense ERC al govern, aquestes lleis i aquests projectes no existirien.

Per acabar voldríem afegir que ERC ha dit per activa i per passiva que per dignitat 
patriòtica només pactarà la propera legislatura amb les forces polítiques que es 
comprometin a la celebració del referèndum vinculant i legal sobre la independència de la 
nostra nació. Aquesta decisió fa impossible la repetició del tripartit però tampoc prefi gura 
un pacte amb una força regionalista que creu que el poble català no està madur per poder 
decidir el seu destí. Així, si no hi ha cap força més que s’avingui a convocar-lo, i Esquerra 
no té la majoria per fer-ho, passarà a l’oposició.

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

Esperança en el futur

L’estiu és un període de l’any que normalment associem amb les vacances i 
amb el descans. És cert que no tothom ho pot gaudir de la mateixa manera i 
que moltes famílies estan patint durament els efectes de la crisi.

A casa nostra hem de tornar a mirar el futur amb esperança, hem de sortir de 
la desorientació, de la paràlisi i de la manca de projectes.  Sant Celoni necessita 
una nova empenta i recuperar el temps perdut per falta d’iniciatives. El nostre 
Grup Municipal treballa i treballarà per tal de que això sigui possible.  

Nosaltres mirem el futur amb esperança, una esperança fonamentada en el 
treball i l’esforç i en la capacitat de lideratge i experiència d’en Joan Castaño.

La Festa Major de  la Batllòria a l’agost i la de Sant Celoni al setembre són 
sempre un bon moment per gaudir del nostre municipi i dels nostres veïns 
i veïnes. Sortir al carrer i viure la festa ens anima i ens dona il·lusió. Això en 
moments de difi cultats ens fa molta falta. Us animen doncs a gaudir de l’estiu i 
a participar activament en les festes de la Batllòria i de Sant Celoni. Us animen 
també a tenir esperança en el futur.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

S’ofereix projecte de país, pla per treure’l de la 
crisi i una actitud ferma per a fer-ho possible: 
avança el canvi també a Catalunya!
Sembla que les eleccions per escollir els representants polítics del país seran la penúltima setmana 
d’octubre. D’aquí a llavors, les opcions polítiques que hi concorrem haurem d’explicar de la millor 
manera possible quin és el nostre projecte de país (llarg termini), com pensem actuar sobre el 
moment actual i les necessitats i mancances que el determinen (curt termini) i com volem fer-ho 
(amb quines eines, amb quina actitud, sota quins valors). 

Seguint aquest esquema, Convergència i Unió busca en el llarg termini un projecte de país 
pròsper, obert al món i amb oportunitats per a tothom. Aquest horitzó passa per retornar al 
país la llibertat que ens van arravatar per la força fa 300 anys, però no com a objectiu fi nal,buit de 
contingut, sinó com a pas intermig i necessari per seguir avançant.

CiU busca en el curt termini superar aquest impàs de crisi. Sí: és una crisi  a nivell global, però 
és que ni tan sols comparativament Catalunya no havia patit mai uns nivells tan baixos de 
competitivitat o reconeixement internacional, ni tan alts d’atur o d’exclusió social. Un esforç 
equilibrat de suport als agents generadors d’economia per una banda, i a la població 
exclosa o amb risc de ser-ho per una altra, juntament amb un lideratge clar de país que 
el dirigeixi cap a nous models econòmics i socials (més productius, més sostenibles, de major 
valor afegit) han de retornar el país al lloc on pot i ha d’estar i projectar-lo més enllà.

I, pel que fa a les actituds, el somriure incorporat al material corporatiu; els eslògans que parlen de 
la nostra il·lusió; formats ben treballats com les Docsessions on experts en diverses matèries –nació, 
innovació, institucions, cohesió, valors, sostenibilitat i atur- dialoguen amb l’Artur per projectar 
el futur de Catalunya; i el compromís de construir el govern ‘dels millors’, entre d’altres, tracen 
fermament el camí d’una altra forma de política. 

Un projecte de país lliure, pròsper i amb oportunitats per a tothom, un pla per superar el moment 
actual i la nova manera de fer política, alegra, rigorosa i competent han d’esdevenir una opció 
sòlida per a tots els catalans i catalanes.

Fa tres anys que el canvi avança a Sant Celoni i el reconeixem en una nombrosa obra de 
govern i també en la pila de noves actituds i valors que s’han anat imprimint en el bon 
govern del municipi. El país també ho necessita. Som-hi!

Grup Municipal de CiU
santceloni@ciu.info

Coperfi l deu més de 300.000 euros a l’Ajuntament 
i encara no els ha pagat

En el ple municipal del 22 de juny, des de la CUP vam preguntar a l’equip de govern si 
l’empresa Coperfi l, responsable de la construcció del centre comercial Altrium, havia 
complert els compromisos adquirits amb l’Ajuntament celoní i amb el PSC-PSOE a causa 
de l’incompliment de la normativa urbanística. Aquests compromisos eren els següents: 
el pagament de 16.000 euros a l’Ajuntament, la construcció d’una passera sobre el 
riu Tordera i la donació d’una determinada quantitat de diners perquè el PSC-PSOE els 
adjudiqués a alguna activitat o associació solidària. La resposta que vam obtenir de 
l’equip de govern va ser negativa: Coperfi l encara no havia assumit els compromisos 
adquirits amb l’Ajuntament. La resposta que vam tenir del PSC-PSOE va ser, com és 
habitual, un gèlid silenci. 

Tanmateix, la broma no s’acaba aquí. Sembla ser que el 26 de març passat l’alcalde, 
Francesc Deulofeu, va fi rmar una resolució d’alcaldia en què es fraccionava a petició del 
senyor Vicens Roig Puigtió els deutes tributaris que l’empresa Coperfi l Group té amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni. La sorpresa va ser màxima quan vam saber que la quantitat 
total d’aquest deute ascendia a 300.774,18 euros. (A tall d’exemple, aquesta empresa 
deu a cada família de la nostra vila uns 55 euros aproximadament).

Davant d’aquest fet, la CUP va preguntar en el ple del 22 de juliol si l’esmentada 
empresa està al corrent dels pagaments fraccionats acordats amb l’alcalde que s’haurien 
d’haver fet efectius els dies 5 d’abril, 5 de maig, 5 de juny i 5 de juliol. A la vegada, la 
CUP va demanar que a mesura que s’esdevinguin novetats sobre aquest tema l’equip de 
govern n’informi tant la CUP com la resta de la ciutadania.

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

Partits polítics



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGENDA

RECTORIA VELLA
3 setembre - 3 d’octubre
 
DESTRALS
Eina de construcció
i deconstrucció

Martí Boada, David Jou i la 
col·laboració de Perejaume

Inauguració: 
dissabte 11 de setembre 
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

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

AGOST Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

2-8 L6 L7

9-15 L7 L1

16-22 L1 L2

23-29 L2 L3

30-31 L3 L4

SETEMBRE

1-5 L3 L4

6-12 L4 L5

13-19 L5 L6

20-26 L6 L7

27-30 L7 L1

Setembre

DLL DM DC DJ DV DS DG

       1  2  3  4 5

6 7 8 9 10 11 12

13  14 15 16  17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30        

Agost

DLL DM DC DJ DV DS DG

             1

2 3 4 5 6 7 8

9  10 11 12  13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26  27  28  29

 30   31

BOT PROJECTE
Collage
Dijous, 12 d’agost
A les 10 de la nit
A la plaça de la Biblioteca
Durada: 35’

SALVADOR 
(Puig Antich)
Cinema
Dijous, 19 d’agost
A les 10 de la nit
A la plaça d’en Nicola
Durada: 138’

MÚSIQUES DE FESTA
DBA (Dulzaineros del Bajo Aragón)
Dijous, 26 d’agost
A les 10 de la nit
Als jardins de la Rectoria Vella
Durada: 60’

Música

JOAN COLOMO
Contra todo pronóstico
Dijous, 5 d’agost
A les 10 de la nit
Als jardins de la Rectoria Vella
Durada: 50’

Llit
elàstic

Cinema

Música

Dijous a la fresca

Dijous, 5 d’agost

Dijous a la fresca
Concert: Joan Colomo, 
Contra todo pronóstico

 A les 10 de la nit 
 Als jardins de la Rectoria Vella

Durada: 50 minuts

Dissabte, 7 d’agost

Festa Major d’Olzinelles
Activitats infantils, sopar popular i ball

 A les 10 del matí
 A l’Esplanada de l’Església de Sant 

Esteve d’Olzinelles

Ball a la plaça de la Vila
amb Stress Band

 A les 10 de la nit
 A la plaça de la Vila

Diumenge, 8 d’agost

Festa Major d’Olzinelles
Activitats infantils, sopar popular i ball 

 A les 10 del matí
 A l’Esplanada de l’església de Sant 

Esteve d’Olzinelles

Dijous, 12 d’agost

Dijous a la fresca 
Teatre acrobàtic: 
Collage, amb Bot Projecte

 A les 10 de la nit
 A la plaça de la biblioteca

Durada: 35 minuts

Divendres, 13 d’agost

Petita hora del conte 
Contes de l’osset Elies, 
amb la companyia l’Espina de la 
sardina

 A les 7 de la tarda
 A la Biblioteca l’Escorxador

Dijous, 19 d’agost

Dijous a la fresca
Cinema: Salvador, de Manuel Huerga

 A les 10 de la nit
 A la plaça d’en Nicola

Durada: 138 minuts

Divendres, 20 d’agost

Hora del conte
Els contes de l’Estrella
amb l’Estrella dels contes

 A les 7 de la tarda
 A la Biblioteca l’Escorxador

Organitza: Biblioteca

Divendres 20, Dissabte 21 i 
Diumenge 22 d’agost

Festa Major de la Batllòria 
(consultar programa de Festa Major)

Dijous, 26 d’agost

Dijous a la fresca 
Concert: Dulzaineros del Bajo Aragón

 A les 10 de la nit
 Als jardins de la Rectoria Vella

Durada: 60 minuts

Divendres,3 de setembre

Inauguració del nou espai 
de la biblioteca

Espectacle infantil Cançons i contes per la 
pau amb en Rah-mon Roma

 A 2/4 de 6 de la tarda
 A laPlaça de la biblioteca

Organitza: Biblioteca

Acte protocolari
 A les 7 de la tarda
 A la Plaça de la biblioteca

Descobreix la biblioteca
 A les 7 de la tarda
 A la Biblioteca l’Escorxador

Organitza: Biblioteca

Divendres 3, Dissabte 4, 
Diumenge 5 i Dilluns 6 de 
Setembre

Festa Major de Sant Celoni
(consultar programa de Festa Major)

Dijous, 16 de setembre

Cuina antiestrès
amb Joaquim Agulló, M. del Tura 
Bovet i Carme Pardo

 A les 7 de la tarda
 A laBiblioteca l’Escorxador

Divendres, 17 de setembre

Hora del Conte a la biblioteca 
de la Batllòria
Els contes de l’Estrella, 
amb l’Estrella dels Contes

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

Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 24 de setembre

Hora del conte: Això va de rondalles
a càrrec de Cesca Vadell

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

Organitza: Biblioteca

Tertúlia literària 
Una tempesta, d’Imma Monsó

 A les 7 de la tarda
 A la Biblioteca l’Escorxador

Diumenge, 26 de setembre

Recital de poesia als Parcs Naturals
poesia amb els poetes Salvador Giralt 
i Marc Egea

 A les 12 del migdia
 A la Font de Pradelló




