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Impuls a la formació i 
l’ocupació per superar la crisi!
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Sant Celoni ja disposa 
d’un centre integral de 
formació i ocupació
El Sax Sala agrupa tots els serveis de Promoció Econòmica i 
Formació i dóna cabuda a més de 800 alumnes i usuaris 

El divendres 24 de setembre més de 300 persones van inaugurar el Centre de formació i 
ocupació del Baix Montseny Sax Sala, situat a la plaça del Baix Montseny. Aquest nou espai, 
de més de 2.000m2 repartits en 4 plantes, ha estat projectat i construït en poc més d’un any, 
amb una pressupost de 2.205.000 euros provinent del Fons d’Inversió Local 2009. 

El Sax Sala ha permès agrupar tots els serveis de Promoció Econòmica en un sol edifi ci 
(Comerç, Empresa i emprenedoria, Turisme, Sostenibilitat, Ocupació i Viver d’empreses), 
així com tots els serveis i línies de Formació (Escola de Persones Adultes, Pla de Transició 
al Treball (PQPI), Consorci per la Normalització Lingüística i  formació permanent, ocupaci-
onal, contínua i d’oci i lleure). 

Aquest projecte, que dóna cabuda a més de 800 alumnes i usuaris dels diferents serveis 
i allotja més d’una trentena de professionals i docents de l’ajuntament, s’ha convertit en 
una de les principals eines del consistori per fer front a la crisi. L’alcalde, Francesc Deulo-
feu, va inaugurar ofi cialment el centre: 
‘Avui és un dia especialment alegre 
per Sant Celoni: el que inaugurem és 
un bon grapat d’oportunitats. Aquest 
centre farà de catalitzador de totes 
les potencialitats estructurals i perso-
nals del Baix Montseny: ens permetrà 
aprofi tar el nostre entorn i el talent de 
totes les persones que l’habiten per 
progressar plegats, per anar més enllà 
col·lectivament’.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
1. Foment a l’Ocupació 

El Servei d’orientació laboral dóna suport 
al procés de recerca de feina assessorant, 
orientant i acompanyant a l’usuari fi ns a la 
seva inserció laboral o millora del lloc de 
treball. 

El Club de feina (dilluns, dimecres i dijous 
de 9 a 13.30 h) ofereix recursos per la in-
serció laboral a les persones que busquen 
feina:

- Informació sobre ofertes de treball: 
ofertes publicades en premsa, ofertes del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, borses 
de treball per Internet, etc.

- Eines: ordinadors per a l’elaboració del 
CV, accés gratuït a Internet i  a un telèfon 
per realitzar trucades relacionades amb 
la recerca de feina (amb límit de temps 
segons volum d’usuaris), punt autoser-
vei del Servei d’Ocupació de Catalunya i 
directoris d’empreses.

- Informació sobre formació ocupacional, 
contínua i reglada i convocatòries d’opo-
sicions.

 

El Servei de borsa per a empreses posa en 
contacte empreses demandants d’ocupació 
de la zona amb els candidats de la borsa 
municipal. 
 
Tant per gaudir del servei d’orientació i 
inserció, com dels serveis que ofereix el 
Club Feina i per passar a formar part de la 
borsa de treball cal demanar cita prèvia. A 
més, anualment cal actualitzar les dades 
per requeriments legals.
 
Tel. 93 867 41 75 
orientaciolaboral@santceloni.cat

El nou centre de formació i ocupació: 
ens movem contra la crisi!
 
Les administracions locals tenim una incidèn-
cia relativa en la lluita per la superació de la 
crisi en la que el món està submergit (eco-
nòmica i també de valors). Però la tenim i a 
Sant Celoni no l’hem defugida. Hi ha diversos 
àmbits en els que podem actuar i hem actuat:
 
Per una banda, contribuint a la conscienciació 
de la corresponsabilitat i de que la possibilitat 
de superar-la ha de venir per part de tothom:
agents econòmics, polítics, socials i de totes i 
cadascuna de les persones. Quan hi ha salut, 
hem de formar-nos permanentment, pensar 
creativament en qualsevol àmbit, arriscar-nos, 
cooperar. Ser més solidaris, més responsables 
i més proactius.

I, per altra banda, posant l’accent pressupos-
tari i enfocant els recursos a aquells àmbits 
que més ens hi ajudaran: la formació com 
a aposta segura a llarg termini; el foment de 
l’ocupació com a obligació permanent; la pro-
moció econòmica per donar suport als agents 
creadors d’ocupació; i els serveis socials, 
perquè puguin fer de xarxa a curt termini a les 
persones que més la pateixen. 
 
L’obertura de l’ofi cina de turisme i els projec-
tes que se’n deriven, les edicions de diversos 
cursos de formació (auxiliar de cuina, carre-
tillers, auxiliar de gereontologia, o la posada 
en marxa de la casa d’ofi cis), l’impuls de 
l’emprenedoria, l’augment dels recursos al 
banc d’aliments, la diversifi cació i l’augment 
dels ajuts socials, entre d’altres, són una bona 
mostra de la feina feta que cal continuar amb 
la major intensitat que sigui possible. 
 
I també n’és una bona mostra la inversió del 
Fons local al nou edifi ci del Sax sala, que ens 
permet de donar potència a molts d’aquests 
recursos. La posada en marxa del centre ha 
estat una de les majors alegries d’aquest 
equip de govern, convençuts de la contribu-
ció que signifi ca pel progrés del municipi i 
orgullosos de la feina ben feta per part de 
tothom. Enhorabona!
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FORMACIÓ
1. Escola d’Adults

Amb 21 anys d’història al darrera l’Escola 
d’Adults ha començat el curs amb més de 
400 alumnes. L’oferta formativa de l’escola 
s’estructura en els àmbits següents:

- Ensenyaments inicials que permeten a 
l’alumne obtenir el Certifi cat de Formació 
Instrumental i incorporar-se, si s’escau, 
al món laboral amb millors condicions. 
Enguany, 120 alumnes s’han matriculat en 
algun d’aquests nivells.

- Accés al sistema reglat: L’objectiu és l’as-
soliment dels coneixements per poder 
superar les proves d’accés a CFGM, CFGS 

o a la Universitat o l’obtenció del Graduat 
en Educació Secundària i incorporar-se, 
posteriorment, a la formació reglada. 150 
alumnes s’han matriculat enguany per a 
la preparació tant de proves comunes com 
específi ques.

- Tecnologies de l’aprenentatge i la comu-
nicació: diferents nivells de formació dins 
del món de la informàtica a nivell d’usuari, 
tant per iniciar-se com per millorar conei-
xement. L’oferta és trimestral i s’ofereix 
Alfabetització Digital I i II i Taller de Word i 
Internet. Aquest trimestre, compta amb un 
total de 50 alumnes.

- Llengües: Aprenentatge inicial i funcional 

de l’anglès i el castellà perquè l’alumnat 
pugui utilitzar la llengua com a eina de 
comprensió i de comunicació oral i escrita. 
80 alumnes ho estan cursant actualment. 
Pel que fa el català, l’aprenen més de 200 
alumnes dels ensenyaments inicials de 
l’Escola, a banda dels també més de 200 
que el milloren a través del Consorci per la 
Normalització Lingüística.

- Dibuix i pintura: Aprofi tar el temps de lleure 
de manera creativa aprenent o millorant les 
tècniques de dibuix i pintura. 
30 alumnes.

cfadults@santceloni.cat

2. Empresa i emprenedoria

El Servei de creació d’empreses s’adreça a 
persones que vulguin crear el seu propi nego-
ci i a les empreses en procés de consolidació. 
Ofereix anàlisi de la viabilitat del projecte, 
assessorament fi scal, laboral, jurídic i comer-
cial, tràmits i normativa, informació sobre el 
fi nançament i subvencions, formació empre-
sarial, seguiment tècnic als processos de con-
solidació de les empreses creades i consulta 
de bibliografi a i documentació. 

Cal concertar cita prèvia a l’adreça 
creacioempresesl@santceloni.cat 
o al telèfon 93 867 41 75

Arran de les sessions formatives impartides 
des d’aquest servei, un grup d’emprenedors 
ha constituït l’Associació d’Emprenedors del 
Baix Montseny. Conjuntament amb aquesta 
entitat, al primer trimestre de l’any vinent es 
posarà en marxa a Sax Sala un viver d’empre-
ses. Aquest espai permetrà als promotors de 
nous projectes empresarials innovadors dispo-
sar d’unes instal·lacions adequades (despat-
xos, aules de formació, sales de reunions...) 
i garantirà el seguiment tècnic de l’empresa 
durant els primers anys de vida per tal d’afa-
vorir-ne la seva consolidació.

D’altra banda, el servei d’empresa a partir 
de la interlocució amb els agents socioeconò-
mics de la zona, posa en marxa projectes de 
millora de la competitivitat del teixit empresa-
rial del Baix Montseny que generen ocupació. 
Així, properament s’elaborarà un projecte de 
millora del polígon Molí de les Planes per tal 
d’adequar-lo a les necessitats actuals en quant 
a dotació d’infrastructures i serveis empresari-
als de suport i valor afegit.

3. Comerç 

Els eixos de treball del servei de comerç se 
centren en:

-  Dinamització i foment de l’activitat comer-
cial: organització d’activitats d’animació al 

carrer, organització i/o col·laboració en cam-
panyes de promoció i fi res comercials, etc.

- Gestió i suport al mercat municipal Sant 
Martí i al mercat setmanal.

- Interlocució amb les associacions de comer-
ciants de Sant Celoni com la UBIC, l’Associ-
ació Anselm Clavé Centre o l’Associació de 
paradistes del mercat municipal.

- Legalitat i administració del sector: trami-
tació de llicències comercials, elaboració 
d’ordenances i reglaments, seguiment del 
Pla especial de millora dels establiments 
comercials, etc. 

desenvolupament@santceloni.cat 

4. Turisme

El turisme és una de les apostes clares del 
municipi per al futur immediat com a sector 
amb capacitat de generar activitat empre-
sarial i ocupació. La recent inauguració de 
l’Ofi cina de turisme, ubicada a l’Hospital Vell, 
ha esdevingut el punt de referència per a 
l’impuls de nous projectes que s’estructuren 
al voltant de la marca turística del municipi 
“Bosc, cuina i patrimoni”. L’organització de 
la 1a Setmana Gastronòmica ha estat un dels 
primers projectes que se n’han derivat, amb 
l’objectiu de difondre i donar valor a la cuina 
del Baix Montseny conjuntament amb el sec-
tor hostaler de la zona. 

La creació de nous itineraris per l’entorn natu-
ral, com el que s’inaugurarà el 6 de novembre 
per Sant Martí de Montnegre, o la rehabilitació 
del patrimoni arquitectònic, com la Torre de 
la Força, pretenen divulgar entre els celonins i 
celonines i entre els nostres visitants el patri-
moni natural i cultural de Sant Celoni.

Pel que fa a l’apartat del Bosc, el projecte 
estrella n’és el Museu del Bosc impulsat pel 
celoní Martí Boada, gestat com un referent 
mundial del museu-observatori amb la ines-
timable participació de Jorge Wagensberg, 

creador del Cosmocaixa. Es preveu que el 
municipi en podrà gaudir en un termini de 
pocs anys.

Finalment, el proper mes de desembre es pre-
sentarà la web que agruparà tota la informa-
ció referent a turisme, molt útil pels nostres 
visitants però, sobretot, per a tots els habi-
tants de la zona, que aprendrem a estimar i 
gaudir més el nostre entorn. 

L’ofi cina de turisme obre els dimecres al matí, 
els divendres a la tarda, els dissabtes tot el dia 
i els diumenges al matí.

turisme@santceloni.cat

5. Sostenibilitat

L’objectiu d’aquest servei és aplicar una po-
lítica local sostenible en la gestió dels equi-
paments públics i les activitats municipals, a 
més de difondre bones pràctiques sostenibles 
(econòmicament, socialment i ambiental-
ment) per una ciutadania responsable. D’ençà 
de la subscripció del Pacte europeu d’alcaldes 
i alcaldesses per una energia sostenible local, 
que pretén reduir un 20% l’emissió de CO2 
i de gasos d’efecte hivernacle en 10 anys, la 
majoria de les accions que es desenvolupen 
s’engloben al Pla d’acció per l’energia soste-
nible 2010-2020 aprovat a la Junta de Govern 
Local al febrer d’enguany. Per tal de fer-lo pos-
sible l’ajuntament compta amb algunes eines 
com el Sistema d’Informació Energètica que 
permet conèixer el consum de tots els edifi cis 
municipals per tal d’aplicar mesures de reduc-
ció del consum i detectar-ne possibles avaries 
o anomalies. Així mateix, impulsa la certifi ca-
ció ambiental EMAS als equipaments munici-
pals. Finalment, s’està ennlestint l’estudi per 
la instal·lació de plaques fotovoltaïques en les 
teulades d’alguns edifi cis municipals. 

sostenibilitat@santceloni.cat
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5. Formació ocupacional

La formació ocupacional i professionalitza-
dora representa també un dels eixos bàsics 
de treball del nou equipament. Properament 
es tramitarà l’homologació de Sax Sala com 
a centre col·laborador del Departament de 
Treball, esdevenint així el primer centre de 
tot el Baix Montseny que impartirà forma-
ció ocupacional i contínua. En aquest sentit, 
aquest mes d’octubre s’inicia ja una Casa 
d’ofi cis que formarà durant un any a 10 joves 
en el sector de l’atenció domiciliària, i el mes 
de desembre començarà un curs d’auxiliars 
de Geriatria adreçat a persones ocupades o 
aturades en consideració al creixement que 
està experimentat aquest sector i amb la vista 
posada a l’obertura al municipi del primer 
centre de dia l’any vinent. 

D’altra banda, l’Ajuntament ha signat un con-
veni amb l’Institut per al Desenvolupament 
de la Formació i l’Ocupació (IDFO) del sindi-
cat UGT que permetrà impartir a Sax Sala una 
oferta formativa gratuïta adreçada als treba-
lladors i treballadores del Baix Montseny. Així 
mateix, la col·laboració amb altres empreses 
permetrà disposar properament a Sax Sala 
de cursos de formació forestal adreçada als 
treballadors i treballadores del sector.

saxsala@santceloni.cat

2. Consorci per a la Normalització 
Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística 
ofereix cursos de català de nivells bàsic, ele-
mental, intermedi, de sufi ciència i superior. El 
curs 2010 – 2011 ha començat amb una ma-
trícula de 200 alumnes que aprenen i millo-
ren el coneixement de la llengua catalana.

santceloni@cpnl.cat

4. PQPI-PTT

El PQPI-PTT ha començat també el nou curs 
amb 28 alumnes. L’oferta formativa s’estruc-
tura en 2 perfi ls: Auxiliar en vendes, ofi cina 
i atenció al públic (16 alumnes) i Auxiliar 
en muntatges d’instal·lacions elèctriques i 
d’aigua i gas (15 alumnes). Els alumnes que 
superin el programa obtenen un certifi cat 
acadèmic que permet l’obtenció d’un Certifi -
cat de professionalitat emès pel Departament 
de Treball, té validesa per a la prova d’accés a 
Cicles formatius de grau mitjà amb un accés 
directe en funció dels resultats acadèmics i 
facilita d’alguns mòduls per l’obtenció del 
Graduat en educació secundària obligatòria.

a8960027@xtec.cat

3. Tallers d’oci i lleure

La programació trimestral de tallers d’oci i 
lleure persegueix els objectius següents:

- Contribuir al desenvolupament d’una identi-
tat personal rica i equilibrada a través de l’oci 
com a espai de creixement personal 

- Afavorir el coneixement de les entitats de 
lleure i la participació en aquestes a través 
de la formació de monitors i directors de 
lleure

- Promoure valors cívics a través d’una parti-
cipació més plena en la vida social.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, tri-
mestralment, s’organitzen diferents tallers. 
Actualment estan marxa: Monitor de lleure in-
fantil i juvenil, Curs bàsic d’efectes de vídeo, 
Iniciació de retoc fotogràfi c digital i Jardineria 
per a afi cionats.

saxsala@santceloni.cat

Per a contactar amb el centre es pot trucar  al 
93 867 41 75 o bé escriure a saxsala@santceloni.cat

Les instal·lacions d’aquest equipament també estan a disposició de les entitats i empreses del Baix Montseny 
per tal de realitzar trobades, reunions o cursos de formació.

Laura Costa
Regidora de Comunitat 
i Comunicació

En aquest tema de portada hi podeu trobar un munt d’oportunitats. De formació, d’ocupació, de 

promoció econòmica, de lleure. La inversió del Fons local en el nou Sax Sala ha permés donar potència 

a aquests serveis, primordials en temps de crisi, i augmentar exponencialment la capacitat d’optimitzar-

los i incrementar-los. Les bones notícies ja van arribant (Casa d’ofi cis, curs d’auxiliar de Geriatria, Viver 

d’empreses, nou Punt autoservei del SOC,etc.). A poques setmanes de la seva inauguració, el Sax Sala ja 

s’ha convertit en el major aliat del municipi per fer-nos progressar col·lectivament. Desitgem que també 

ho sigui pel teu creixement personal. Utilitza’l!

Sax Sala
Centre de formació i ocupació del Baix Montseny
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Cultura

El bibliosalut, un projecte per 
fer arribar els llibres al Centre 
sociosanitari Verge del Puig
L’Ajuntament ha signat un conveni amb la Fundació Hospital 
de Sant Celoni  per a fer-ho possible

La recuperada Festa 
Major d’Olzinelles 
es consolida
L’Associació cultural del Montnegre i Vall 
d’Olzinelles va organitzar la Festa Major 
d’Olzinelles a l’església de Sant Esteve el 
passat 7 d’agost. Aquesta festa, recuperada 
l’any 2007, s’està consolidant com un esdeve-
niment de cultura popular. Les activitats que 
any rere any es planifi quen tenen com a nexe 
en comú la difusió de la cultura tradicional 
relacionada amb la vall i van ser molt ben 
rebudes pels participants: una quarantena de 
persones van seguir la passejada guiada a càr-
rec de Cèsar Gutiérrez per conèixer la vegeta-
ció de la zona (herbes remeieres, curiositats 
botàniques,etc); en Pepitu Planells “Julita” va 
fer un cistell recordant un ofi ci molt relacionat 
amb el bosc i prop de 300 persones tant del 
municipi de Vallgorguina com de Sant Celoni 
es van aplegar al sopar popular.

Tretzena edició del programa
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
a Sant Celoni

Què és el Voluntariat per la llengua?

El Voluntariat per la llengua posa en contacte 
una persona que parla català de manera habi-
tual amb una altra que, tot i tenir els conei-
xements bàsics per parlar-lo, encara no s’ha 
atrevit a usar el català. 

El programa va adreçat a persones majors 
de 18 anys i suposa un compromís mínim 
de 10 hores (una hora a la setmana durant 
deu setmanes) per tal de trobar-se on vulguin 
i parlar tenint en compte que no hi ha cap 
tipus de condicionament pel que fa als temes 
de conversa. 

Tant si vols deixar-te anar a parlar en català
com si vols ajudar a algú a fer-ho, adreça’t 
a l’Ofi cina de Català de Sant Celoni durant 
el mes d’octubre i dóna les teves dades per-
sonals: nom, cognoms, edat, adreça com-
pleta, telèfon i adreça electrónica. 
Ens posarem en contacte amb tu.

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

Dedica-hi una hora a la setmana!

HORARI d’informació i inscripció: 
de dilluns a divendres de 9 a 12 h
LLOC: parc de la Rectoria Vella, s/n
TELÈFON: 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat

www.cpnl.cat

Divendres 24 de setembre l’alcalde i el gerent de l’Hospital van signar el conveni de col·laboració i 
a la tarda es va fer una activitat adreçada als pacients i familiars “Sopa de contes” i es va lliurar un lot 
de documents.

Els pacients del Centre Sociosanitari Verge del Puig i els seus familiars poden gaudir a partir 
d’aquest mes d’octubre dels llibres i activitats de la Biblioteca l’Escorxador a través del projecte 
Bibliosalut. L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni amb la Fundació Hospital de Sant 
Celoni per fer possible apropar el servei de la biblioteca a aquells ciutadans que els és impossible 
anar a l’equipament. El projecte inclou la programació d’activitats, la  donació d’un lot de docu-
ments de lletra gran, formació del personal encarregat del Bibliosalut, entre d’altres.... Aquest 
servei és el pas previ a l’establiment d’un servei de lectura permanent per als malalts hospitalit-
zats a l’Hospital de Sant Celoni.

L’Escola de Música 
amplia la seva oferta
 
L’Escola Municipal de Música ha ampliat la 
seva oferta formativa amb tres grups nous: 

- Taller de corda: per als alumnes més 
novells que tot just acaben d’iniciar els seus 
primers passos amb l’instrument. El taller 
els dóna l’oportunitat de realitzar un treball 
de grup i iniciar-se en el treball d’orquestra 

- Grup de saxos: format per sis saxofonistes, 
un baix i una bateria

- Aula Taller: ha ampliat l’oferta per als 
alumnes de l’Aula, a més del taller de teatre 
aquest curs també tenen l’oportunitat de fer 
un taller de música

Més informació: 
Centre Municipal d’Expressió
C/ Sant Josep, 18
Tel. 93 867 40 89
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ComunitatFESTA MAJOR

Divendres al vespre, un dels primers actes del pro-
grama de Festa Major, la inauguració del nou espai 
de la Biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni.

El tret de sortida del Corremonts va servir aquest any 
per presentar la Senyoreta Muntanyetes, la neboda del 
Senyor Monts que aquest any ha animat amb ell la Festa.

Comiat del Correxarrups a la plaça Joaquim Sagnier, a 
tocar de l’espai barraques. Una prova que es va endur 
els Senys, 3’5 punts, els Negres només van poder esgar-
rapar 1/2  puntet...

Més de 45 jocs diferents en 25 estructures de fusta 
van compartir la plaça de la Vila dissabte al matí amb 
el Mercat de l’intercanvi del joc i el llibre. 

Unes 150 puntaires vingudes de 25 pobles diferents 
van omplir el carrer Major dissabte al matí.

Aquest any el Correxutxes va acabar amb una bona 
Festa del Confeti, a la plaça del Bestiar, amb en Pep 
Callau.

Inici del Correfoc 2010 de la Colla de Diables de Sant 
Celoni a la plaça del Bestiar, que enguany celebren 
els 20 anys, va omplir els carrers del poble per 
seguir-los. 

Nova prova puntuable d’aquest any pel Corremonts! 
Diumenge a la tarda, a la plaça de la Vila, Concurs de 
playstation/wii, 1 punt pels Senys!

La Campanya del Senys els hi va donar el punt a 
aquesta colla, un exemple el passatge Sant Ramon... 
moltes felicitats Senys!!

Els Negres però... també van fer bona feina enguany. 
“Ni un xic de seny” el seu lema!

Mil persones van sopar a la plaça de la Vila al, ja 
mític, sopar popular. Aquest any seguit de les ha-
vaneres dels Pescadors de l’Escala i cremat de ro.

La rucada 2010 va donar 2 punta als Negres i 1 als 
Senys, sota un sol espectacular de diumenge de 
Festa Major i abans de l’Arrossada Popular, Senys i 
Negres... la van suar!!

Diumenge la Trobada de Gegants i Capgrossos va 
recórrer els carrers de Sant Celoni, des de la plaça de 
la Vila fi ns el Cardelús on començava la Rucada.

La ja tradicional arrossada popular aquest any va ser 
diumenge, seguida de l’Orquestra Sant Celoni que va 
fer ball per a grans i petits.

Dilluns, després de la Cursa de les ermites (nova 
prova puntuable del Corremonts que aquest any va 
donar 3 punts als Senys) truitada popular a la plaça 
de la Vila!

Els Senys s’imposen al CorreMonts d’una Festa Major molt participada
Sant Celoni va viure quatre dies de Festa Major plens d’activitat i de participació i amb el CorreMonts a favor dels Senys. La moguda ciuta-
dana entorn els Senys i els Negres va superar totes les previsions amb els carrers i balcons engalanats i 9 lipdubs i fotos penjades al Facebo-
ok municipal (www.facebook.com/ajsantceloni).  Les novetats en la programació com els canvis de dies de l’arrossada popular i del sopar 
popular  i els nous actes com la truitada, la cursa d’ermites i el fi  de festa van tenir una molt bona acollida. Podeu veure un video de resum a 
www.santceloni.cat/videosfestamajor
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El tancament de festa es va fer a la plaça de la Vila 
plena de gom a a gom. Tothom volia  saber el vere-
dicte del Corremonts 2010, veure fotografi es de la 
festa, lip dubs, coca i cava i... pirotècnia de la Colla de 
Diables pel fi  de festa i...fi ns l’any vinent!!

Després del concert, ball de fi  de Festa amb 
l’Orquestra Costa Brava a la Sala Gran de l’Ateneu.

El dilluns 6, a 2/4 de 8 del vespre, a l’avinguda de la Pau, 
última prova del Corremonts: l’estirada de corda, com 
sempre, va ser un èxit! Els Negres es van endur el punt 
infantil i els Senys el masculí i femení adult.

Divendres es va inaugurar l’exposició fotogràfi ca 
de Trup de Nassos on es mostren els projectes 
que aquest grup de pallassos  va fer als pobles del 
Senegal on l’ajuntament hi té projectes de coopera-
ció en marxa.

Els Diables de Breda, U97KOU, van cremar els carrers 
de la Batlloria divendres al  vespre. El recorregut  va 
ser curt però molt intens Els més valents es posaven al 
costat dels diables, i els més curosos van acompanyar 
els diables amb cercavila pels carrers del poble.

Divendres 20 d’agost, a l’1 de la matinada van co-
mençar els concerts de grup locals. Els primers van 
ser “ la Taula d’en Velaskes “ i a continuació  “ South 
to Hell “. Una nit dedicada al jovent de la Batllòria i 
rodalies que va acabar amb la sessió del Dj Marc.

Dissabte 21 d’agost, a les 6 de la tarda , els nens i nenes 
de la Batllòria van gaudir de l’espectacle musical d’ani-
mació infantil  amb el grup Nosaltres.  Cançons i danses 
van  amenitzar una tarda molt calorosa però on tothom 
va sortir i participar. A Colla Gegantera va organitzar 
jocs de cucanya.

Dissabte al migdia es va inaugurar el pas soterrat 
de la C35 d’accés a l’estació. Una gran millora molt 
esperada per la gent de la  Batllòria. 

Dissabte, al carrer Major, al costat de l’envelat,  tot 
estava a punt per a rebre les 300 persones que van 
sopar plegades. El menú: botifarra, xai, mongetes, pa, 
vi, aigua, gelat i cafè...  va ser popular i tothom qui va 
voler va tenir lloc a taula. Un cop sopats cap a l’enve-
lat amb l’orquestra Aquarium.

Diumenge al migdia els gegants de la Batllòria, amb  
les colles convidades van  animar els carrers del poble. 
Tot i la calor ningú s’ho va voler perdre i els veïns van 
ajudar a refrescar els geganters i geganteres amb 
aigua.  Tot junts van xalar amb el so de les gralles !.

El diumenge 22 d’agost l’orquestra Principal de la Bis-
bal va tocar per primera vegada a la Batllòria davant 
un nombrós públic. Sardanes, concert i ball de nit que 
van omplir l’envelat de gom a gom.

Durant tot el cap de setmana els 4x4 van gastar 
molta benzina  al camp de la Roca Umbert. Grans i 
petits van admirar les habilitats d’aquests conduc-
tors agosarats. Molta participació per a una activitat 
que any rere any va agafant més volada.

Festa Major de la Batllòria 
Els dies 20, 21 i 22 d’agost la Batllòria va viure la seva festa major. Dies de molta gent i molta gresca amb activitats per a tots els públics. 

11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya

Diada multitudinària i familiar per 
reivindicar les llibertats de Catalunya. 

Les paradetes, els infl ables, les 
sardanes i el concert dels Pets van 
contribuir a donar un caire festiu i 

popular a l’acte de commemoració 
de la Diada Nacional de Catalunya 

de l’11 de setembre.

L’acte institucional va començar a les 11 del matí, amb un 
parlament de l’alcalde, Francesc Deulofeu, seguit de les 
ofrenes per part de les entitats, la lectura del manifest i el 
cant dels Segadors acompanyats de la Coral Briançó.

El grup Els Pets, de Constantí, va fer saltar i ballar a un 
públic molt nombrós, que aplegava seguidors de dues 
generacions.
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A Sant Celoni hi ha diversos habitatges 
dels segles XVI i XVII, que són les cases 
de poble més antigues que s’hi conserven. 
Algunes tenen la data inscrita a la llinda 
del portal o d’una fi nestra, d’altres tenen 
elements, com les fi nestres conopials, que 
són característics del segle XVI. Aquestes 
cases posen de manifest el creixement de 
la vila al llarg del carrer Major: des de la 
Força o muralla medieval cap a la plaça de 
la Vila i més enllà de la plaça del Comte del 
Montseny fi ns al barri de la Vilanova. 

El nucli fortifi cat es va anar ampliant a me-
sura que el poble creixia a partir de la Força 
i seguia el carrer Major en direcció Oest. Du-
rant el segle XIV, segons Miquel Grivé, es va 
confi gurar el segon recinte, que arribava fi ns a 
la plaça d’en Nicola i tenia el portal a l’alçada 
de l’actual Ajuntament, alineat aproximada-
ment amb el carrer de Torras i Bages. S’ano-
menava portal de la Verge Maria. El carrer de 
Bellver també formava part d’aquest recinte, 

i és on hi va haver la casa del batlle de la vila. 
Originàriament, les cases de la plaça d’en Ni-
cola que estan a la banda de l’Ajuntament es-
taven porticades, amb voltes semblants a les 
que hi ha en un dels costats de la plaça de la 
Vila. Era un dels indrets on aleshores es feia 
el mercat setmanal i les voltes arreceraven als 
comerciants en cas de pluja o fred. Aquests 
pòrtics es van enderrocar cap a mitjan segle 
XIX per tenir un espai més ampli, lluminós i 
airejat. Les voltes eren a les cases de can Tau-
ler, cal Palero, can Tinet, can Debrai (actual-
ment el bar de la Volta), can Feu... fi ns arribar 
a l’Ajuntament. Can Ramis, que en aquell 
temps era el casal dels Santa Coloma, estava 
fora del segon nucli emmurallat.

En aquesta zona i a la de l’antic barri de la 
Força hi ha algunes cases edifi cades en el se-
gle XVI. Citarem les més destacables. Seguint 
el carrer Major des del portal de Girona (plaça 
de Josep Alfaras) cap a la plaça de la Vila, 
primer trobem la casa de Salvador Molar (c. 
Major, 189), que té el nom del propietari i la 
data de construcció (1578) inscrit a la llinda 
de la porta. L’edifi ci és un bon exemple de les 
construccions de l’època, amb el portal bastit 
amb carreus de pedra i la fi nestra del primes 
pis alineada i treballada també amb granit. 
Més amunt hi ha can Boada (c. Major, 161), 
on l’any 1589 hi vivia un ferrer, com mostra 
l’enclusa dibuixada sobre el portal. Eren els 
rètols publicitaris del segle XVI. Quan una 
part de la muralla va deixar de tenir funció 
defensiva, es va aprofi tar com a façana d’una 
casa: és el cas de can Mai Tanquis (plaça del 

Bestiar, 1). El 1589 s’hi van obrir el portal 
i la fi nestra, a la llinda de la qual hi ha una 
invocació religiosa protegint l’edifi ci: JESUS 
MARIA.  

Can Mai Tanquis ja mira cap al segon recinte. 
Seguint el carrer Major, dins de la plaça d’en 
Nicola, a la llinda del portal de can Tauler (c. 
Major, 164) hi consta quan es va fer l’ha-
bitatge: ANY 1600. A l’entorn hi ha altres 
cases amb elements de pedra, però no tenen 
inscripcions. Hi destaca cal Nan de Déu (c. 
Major, 168), al fons de la plaça, amb una gran 
balconada del segle XVII. Al carrer de Bellver 
hi van viure els batlles de la vila, per això el 
casal dels Julià (c. Bellver, 7) té una bella fi nes-
tra del segle XVI amb decoracions fl orals. 

Josep M. Abril

Passegem pel...

 Sant Celoni dels segles XVI i XVII (1)
El creixement de la vila al llarg del carrer Major: el segon nucli fortifi cat

La data de construcció de l’habitatge dins 
d’una enclusa de ferrer, ofi ci del cap de casa

La façana de Can Mai Tanquis va aprofi tar 
un pany de la muralla, quan aquesta ja no 
tenia funció defensiva

La casa de Salvador Molar, un bon exemplar 
de l’època, edifi cada el 1578 al carrer Major

Baix centre: Finestra de can Mai Tanquis, 
amb l’any que la van construir (1589) i una 
invocació religiosa: Jesús, Maria

Elegant fi nestral del casal dels Julià, que eren 
batlles de la vila, situat al carrer de Bellver

Patrimoni
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Comunitat

Curs bàsic
4, 6, 13, 18, 20 i 25 d’octubre de 16 h a 18.30 h

Curs específi c
27 d’octubre i 3, 8, 10 i 15 de novembre de 16 a 18 h

Informació i inscripcions
Àrea de Comunitat
comunitat@santceloni.cat
(Plaça Josep Alfaras, 6  -  Tel. 93 864 12 12)

Les associacions membres de la 
Coordinadora d’Entitats Solidàries 
presenten els seus projectes 
Títol del projecte 
“Campesino a Campesino” 

Àmbit
Desenvolupament rural i comunitari de les po-
blacions indígenes de la província de Bolívar a 
l’Equador.

Entitat que el promou
Creu Roja Equatoriana amb 
Creu Roja Catalunya. 

Durada
2 anys

Context
L’Equador és un dels països més vulnerables 
de l’Amèrica Llatina, però encara més aques-
ta província que està entre 2.600 i 3.600 
metros d’alçada, on encara els problemes de 
desforestació i mediambiental són més greus. 
És una zona amb pocs recursos ni serveis 
tècnics, poca comercialització i un nivell de 
desnutrició molt alt. 

Objectiu
Millorar les condicions de vida de set comu-
nitats indígenes. Diversifi car els cultius i la 
ramaderia, millorar els recursos de la terra i 
l’aigua, l’emmagatzematge, introduir noves 
especies bovines i  comercialitzar directament 
els seus productes. Formar les famílies aspec-
tes bàsics de salut.
 
Valoració
La clau del projecte rau en la planifi cació 
participativa de les comunitats indígenes, la 
formació de formadors i l’auto-capacitació, i 
la implicació activa en tot el procés de la po-
blació. El projecte provocarà canvis en la vida 
quotidiana de les comunitats i això farà que 
sigui sostenible.

Benefi ciaris
Unes 231persones assistiran als  talleres 
de capacitació. Unes 1.313 persones seran 
benefi ciaries indirectes, ja que són veïns les 7 
comunitats participants del projecte.

Pressupost
270.650 euros, dels quals Creu Roja Sant 
Celoni i Baix Montseny es compromet a 
participar-hi amb 5.000 euros. L’Ajuntament 
de Sant Celoni i, per tant, els ciutadans i 
ciutadanes hi contribueixen l’any 2010 amb 
3.207 euros.

Si vols col·laborar amb la Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni, pots assis-
tir a la reunió que es fa cada primer dilluns de mes de 2/4 de 8 a les 9 del vespre a l’Àrea de 
Comunitat (Pl.aça Josep Alfaras, 6).

Els cursos van ser un dels compromisos que es van de-
rivar de la 1a Diada de la Gent Gran celebrada l’octu-
bre de 2009. El mes de gener ja es va fer el primer.

Curs gratuït per a cuidadors/res 
familiars no professionals de 
persones amb dependència

El mosquit tigre 
a Sant Celoni
El Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat ha confi rmat la presència de mos-
quits tigre al municipi. En aquest sentit, l’ajun-
tament recomana tenir present la següent 
informació:

LA PICADA
La picada en sí no és dolorosa, és la reacció 
posterior la que molesta. La picor dura sovint 
força dies.  Les cames són les parts més 
afectades perquè es mou preferentment arran 
de terra. Les molèsties de la picada es poden 
alleujar amb els mateixos remeis casolans que 
amb els altres mosquits. En darrer terme, el 
metge o farmacèutic, si cal,  us pot receptar 
medicaments adients. El mosquit tigre pot 
travessar mitjons i altres teles lleugeres en 
contacte directe amb el cos, però no la resta 
de roba. Les locions i productes repel·lents 
que són efi caços contra altres mosquits tam-
bé ho són contra el mosquit tigre.

QUE HA DE FER LA CIUTADANIA
El més important és no tenir acumulacions 
d’aigua a casa per evitar la posta d’ous i el 
creixement de larves. Per això cal buidar dos 
cops per setmana els recipients de l’exterior 
que puguin acumular aigua i evitar al màxim 
que es puguin tornar a omplir: joguines, 
cendrers, gerros, galledes, plats sota testos, 
plats d’animals domèstics, piscines de plàstics, 
safareigs i basses petites. 
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Entorn

Amb l’obertura dels dos accessos inferiors de 
les vies del tren als carrers Santiago Rusiñol 
i Olzinelles aquest mes de setembre, Sant 
Celoni ha acabat amb els passos a nivell. Des-
prés de molts anys de retard fi nalment el Mi-
nisteri de Foment ha executat el projecte per 
abolir els perillosos passos a nivell. Aquestes 
actuacions completen el projecte de perme-
abilització de la via del tren iniciada amb el 
pas soterrat al carrer Roger de Flor, inaugurat 
el mes de març.

El mes d’agost van acabar les obres d’urbanització del Turó i l’entorn de la capella del Puig de 
Bellver. L’àmbit on s’ha actuat ve delimitat pel nord per l’avinguda Verge del Puig; per l’est pel 
carrer Germana Reyes i l’Hospital de Sant Celoni; per l’oest amb el Puig de Bellver i pel sud amb 
el carrer Narcís Monturiol. Les obres han permès arranjar i condicionar la urbanització dels vials, 
zones verdes i implantació de serveis amb l’acabament de les infraestructures necessàries i provi-
sió de tots els serveis: sanejament, pluvials, xarxa de distribució elèctrica, telefonia, fi bra òptica, 
enllumenat públic, gas, i la previsió de senyalització necessària.

Les obres es van iniciar a fi nals de  setembre de 2008 amb una previsió de durada de 10 mesos i 
un pressupost de 2.007.955,36 euros. 

Sant Celoni acaba amb els passos a nivell 
Oberts els accessos sota la via al carrer Santiago Rusiñol i Olzinelles

Finalitzades les obres d’urbanització del Turó

Campanya de la Policia local 
per millorar la seguretat viària
                              
Del 13 al 26 de setembre, la Policia local ha participat a una campanya de control i vigilància de 
l’ús dels elements de seguretat viària passiva: cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil 
i casc, coordinada am el Servei Català de Trànsit. En total es van sancionar 22 persones que no 
portaven el cinturó de seguretat (19 conductors i 3 acompanyants). La campanya va tenir un 
abast europeu i com és habitual en aquestes accions coordinades, s’acompanyen d’un treball 
estadístic per part de Trànsit. 

A més de ser una necessitat de seguretat, l’ús del cinturó és una mesura cívica envers la resta de 
persones. Mentre l’any 2008 un 26% de les víctimes mortals de trànsit a Catalunya no portaven 
el cinturó, l’any 2009 la xifra ha disminuit fi ns un 16%, fet que s’ha traduït en un 8% menys 
d’accidents mortals (de 251 a 231). 

No costa res! Posa’t el cinturó!

Seguretat ciutadana

Pas soterrat al carrer Santiago Rusiñol Accés al pas soterrat des del carrer de les Canàries
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Espai públic

Manteniment més efi cient dels 
equipaments municipals

Durant el setembre s’han fet els treballs de 
renovació de la plaça Baix Montseny, a fi  de 
millor-la i adequar-la a l’entorn després de la 
construcció del nou edifi ci Sax Sala – Centre 
de Formació i Ocupació del Baix Montseny. 
L’actuació s’ha centrat en la recuperació de 
la zona de jocs infantils, la millora de l’acces-
sibilitat i de la seguretat i l’enjardinament de 
talussos.

Ampliació 
d’escocells als 
carrers 11 de 
setembre i Aragó
Recentment s’han ampliat els escocells dels 
arbres dels carrers 11 de setembre,  Aragó, 
Creu Roja i Campins. Des de fa un parell 
d’anys, allà on la vorera ho permet, l’ajunta-
ment  està ampliant els escocells que provo-
quen un efecte demolidor en els paviments 
del voltant. És freqüent comprovar com les 
arrels, assedegades, busquen el nivell del 
terra i aixequen els panots, provocant impor-
tants deterioraments. Properament s’actuarà 
al carrer d’Eivissa.

Adequació de la plaça Baix Montseny

L’ajuntament ha iniciat el procés d’implan-
tació d’un nou programari de gestió de 
manteniment d’instal·lacions, via pública i 
enjardinaments, amb l’objecte d’optimitzar 
els recursos i millorar la informació sobre les 
actuacions que es duen a terme. L’eina per-
metrà optimitzar la programació de tasques 
de manteniment preventiu de les múltiples 
instal·lacions que confi guren el patrimo-
ni municipal: enllumenat, parcs i jardins, 
climatitzacions, embornals, mobiliari urbà, 
etc. Admet per exemple, la recepció digital 
de notifi cacions d’elements deteriorats, la 
generació d’ordres de treball automatitzades, 

l’inventariat digital d’imatges i documents, la 
vinculació amb un sistema d’informació geo-
gràfi ca per a fi xar les localitzacions associades 
a cada element que cal mantenir...

El procés s’ha iniciat el mes de juliol i s’allar-
garà ben bé un parell d’anys fi ns a comple-
tar el procés, atès que no només es tracta 
d’instal·lar el programari, també d’introduir 
tota la informació sobre els diversos elements 
que s’han de mantenir: enllumenat públic, 
ascensors, climatització, paviments, conte-
nidors, papereres, arbrat, jardins...i un munt 
d’altres aspectes. 

Animals abandonats a Sant Celoni durant els darrers mesos
L’Ajuntament de Sant Celoni té la obligació per 
Llei de recollir els gats i gossos que es troben 
abandonats. Aquesta acció suposa que aquests 
animals restin en un centre que faci funcions 
d’acollida. El millor per ells és trobar persones 
que els vulguin adoptar i l’ajuntament - els ciu-
tadans i  ciutadanes de Sant Celoni -  no hagin 
d’assumir-ne les despeses.

Si hi teniu interès adreceu-vos a l’àrea d’Espai 
públic (Tel. 93 864 12 16, c/ Bruc, 26 de 8 a 14 h)
o a la Centre d’acollida Help Guau d’Argentona 
(Tel. 687 69 60 11 - 687 69 60 12 - 
www.helpguau.com).

ADOPTA’LS!

D’aquesta manera s’evita que les arrels trenquin 
el paviment

Nom: Max
Gènere: Mascle
Raça: Mestís
Edat: 1 ò 2 anys

Nom: Panic
Gènere: Mascle
Raça: Mestís 
Edat: 5 ò 6 anys

Nom: Noa
Gènere: Femella
Raça: Mestissa 
Edat: 1 any

Nom: Negrito
Gènere: Mascle
Raça: Pastor Alemany
Edat: 3 anys 
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Esports

Argent per 
l’Arc Sant Celoni 
al Campionat 
d’Espanya de 
clubs
L’equip femení d’arc compost de l’Arc 
Sant Celoni format per Carme Atienza, 
Elena Garcia, Manuela  Martinez, MªJosé 
Lendinez i Charo Reyes va assolir la medalla 
d’argent al Campionat d’Espanya de clubs 
que es va disputar a mitjans de setembre a 
Saragossa. Després de les dues competicions  
classifi catòries, a Madrid i Lleida, disputades 
els mesos d’abril i maig, l’equip celoní va 
assolir la tercera posició que donava el passi 
directe a la fi nal a quatre a Saragossa.
Les celoninies van quedar en segona posició, 
després de l’equip Informàtica de Madrid, i 
per davant d’Arcosur d’Andalusia i d’Arkeros 
de Corvera, d’Astúries. Si vols practicar tir a 
l’arc contacta amb el Club a 93 867 31 76
www.arcsantceloni.cat.

El Club Futbol 
Sala Sant Celoni 
comença tem-
porada amb 3 
equips
Aquesta temporada el Club Futbol Sala Sant 
Celoni ha començat la temporada amb 3 
equips: benjamí que juga al grup 2 de la 
primera divisió del campionat organitzat per 
la Federació catalana de futbol, cadet que 
juga a segona catalana i sènior, a territorial 
catalana. Els partits a casa els juguen dissabte 
al Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes. Els entrenaments són dilluns i 
dijous a partir de les 17. 30 h al Sot. Per 
informar-se es pot anar al centre els dies 
d’entrenament a partir de les 7 de la tarda i 
demanar per Xavi Ruiz, coordinador del club.

El vòlei agafa 
volada i ja té 3 
equips
La secció de vòlei del Club Esportiu Sant 
Celoni ja té tres equips en marxa. L’equip 
sènior fa un any i mig que entrena i es 
prepara, i ara ha arribat el moment de 
competir. Ho farà a partir del 9 d’octubre 
en el grup A de la 3a divisió i els partits els 
jugaran al Centre Municipal d’Esports Sot 
de les Granotes dissabtes a la tarda. L’equip 
sènior femení que entrena Anna Fuentes està 
format per tretze jugadores i coordinat per 
Josep Bernabeu. Entrenen els dimarts i els 
dijous de 21.30 a 23.30 h. El Club també té 
altres equips de vòlei en formació: el Juvenil 
femení, que entrena dimecres i divendres 
de 20 a 21.30 i el Masters Mixte que entrena 
dimecres i divendres de 21 a 23.30 h. 
Actualment s’està treballant per poder facilitar 
la pràctica d’aquest esport a tots els infants 
de totes les edats del municipi.

Si vols paracticar vòlei contacta amb 
el Club al telèfon 972 87 02 78.

Inscripcions 
obertes a la 
XXXIII Marxa 
pel Montseny 
i la “Marxeta”

La presentació dels equips va tenir lloc dissabte 
11 de setembre al Sot de les Granotes

Diumenge 31 d’octubre tindrà lloc 
la XXXIII Marxa pel Montseny i la 
“Marxeta” organitzada pel Centre 
Excursionista Sant Celoni i el Grup 
de marxaires Som de Sant Celoni. Les 
inscripcions es poden fer anticipades, 
del 18 al 29 d’octubre als Esports 
117 (c/ Major, 117) o el mateix dia al 
pavelló a partir de 2/4 de 7 del matí. La 
Marxa és de 22 Km i la marxeta de 14. 
La sortida és a 2/4 de 8 del matí. 

L’equip està format per Carme Atienza, Elena 
Garcia, Manuela  Martinez, MªJosé Lendinez i 
Charo Reyes

Atletes celonines campiones de 
Catalunya de Marató per relleus

L’equip femení el formen Anna Álvarez, 
Louise Brown, Anna Garcia, Paqui Lombardo, 
Susanna Lombardo i Paula Salgado que van 
aconseguir endur-se la victòria del campionat 
amb un temps de 2 hores 59 minuts i 9 se-
gons, aconseguint també, baixar el rècord del 
Club en 10 minuts (3 h 9 minuts i 36 segons). 
En la distància de 10 quilòmetres, Louise 
Brown i Paqui Lombardo van aconseguir fer 
la primera i la tercera millor marca femenina 
en 5 quilòmetres;  Anna Álvarez, Susanna 
Lombardo i Anna Garcia, van acabar amb la 
primera, tercera i cinquena millor marca i en 
els 7.195 m, Paula Salgado també va aconse-
guir la millor marca femenina. 

Si vols practicar atletisme contacta amb el 
Club al 93 867 28 95 i www.casantceloni.com

6 atletes del Club Atletisme Sant Celoni s’han proclamat campiones 
de Catalunya de Marató per relleus Ekiden a Palafrugell

Les sis atletes al pòdium

Equip sènior femení
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Dins els actes de Festa Major, dissabte 4 de 
setembre Sant Celoni va inaugurar el pave-
lló del Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes, a l’interior del qual hi ha un dels 
millor rocòdroms d’Europa. Durant l’acte 
d’inauguració, l’alcalde Francesc Deulofeu 
va destacar la importància de disposar d’un 
nou equipament que “permetrà desconges-
tionar el pavelló actual i per sobre de tot, 
seguir potenciant el vessant educatiu de la 
pràctica esportiva”. En aquest sentit, l’alcalde 
va agrair públicament la gran tasca educativa 
i cohesionadora que desenvolupen les entitats 
esportives del municipi.  

El nou pavelló té una superfície construïda 
d’uns 4271 m2 més uns gairebé 2.000 més 
d’exteriors. La pista poliesportiva és de 22 x 
45m i el rocòdrom per practicar escalada de 
150 metres quadrats de superfície i una alça-
da d’uns 12 metres. Pel seu disseny permet 
fer entrenaments i competició, escalada amb 

corda i sense corda i 20 rutes diferents amb 
nivells de difi cultat diversos. 

Disposa d’un aparcament soterrat amb ca-
pacitat fi ns a 82 cotxes. A més, disposa dels 
següents espais complementaris: 6 vestidors 
de grups, 3 vestidors per a tècnics, 2 serveis 
de pista, 2 serveis de públic, grades per a unes 
300 persones, 3 magatzems per a material 
esportiu, sala de control, i infermeria.

El pressupost de l’obra ha estat de 
3.030.763’53 euros fi nançats en un 63% per 
part de l’Ajuntament (1.893.263,53 euros), en 
un 21% per part de la Generalitat a través del 
PUOSC (650.000 euros) i en un 16 % per part 
de la Diputació de Barcelona (487.500 euros). 
La construcció del nou pavelló al Sot de les 
Granotes va començar el mes de  juny del 
2009 per part de la UTE formada per Cons-
truccions Deumal SA i TAU ICESA.

Des del dia 7 de setembre, diverses entitats ja 
hi desenvolupen la seva activitat: Club Futbol 
Sala Sant Celoni; Club Bàsquet Sant Celoni; 
Club Esportiu Sant Celoni-Secció Volei; Club 
Tir amb arc Sant Celoni; i Club Patinatge 
artístic Sant Celoni. La posada en servei del 
nou equipament ha permès ampliar horaris 
tant al pavelló nou, com al pavelló centre i 
el pavelló de patinatge, aportant una notable 
millora qualitativa en el desenvolupament de 
les sessions d’entrenament i de competició.

Sant Celoni estrena el nou pavelló 
del Sot de les Granotes que conté un 
dels millors rocòdroms d’Europa

Durant l’acte, al costat de l’alcalde Francesc 
Deulofeu hi havia el secretari deneral del De-
partament de Governació, Jaume Oliveras i el 
president `delegat d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, Josep Monràs, regidors i regidores 
del consistori celoní, diversos alcaldes del Baix 
Montseny, representants d’entitats esportives i 
de les empreses que han intervingut a l’obra.

L’acte va comptar amb una exhibició d’escalada 
a càrrec del Centre Excursionista Sant Celoni i 
infl ables i bàsquet al carrer pels més petits de la 
mà de la UFEC. 

Del 4 al 8 d’octubre
Setmana TOP CARDIO

Dimecres 13 d’octubre
Marató d’Spinning 
de 18 a 22 h

Del 18 al 22 d’octubre
Setmana de les 
Olimpiades

Diumenge 24 d’octubre
Torneig de Futbol Sala 
de 12 hores

Dimecres 27 d’octubre
ACTIVI3
Spinning 19 h
Power Dumbell 20 h
Aigua Radical 21 h

5è aniversari

CENTRE MUNICIPAL SOT DE LES GRANOTES

Cada tarda l’equipament s’omple d’activitat 
esportiva (futbol aala, bàsquet, vòlei, tir amb arc 
i patinatge)

Més informació i inscripcions:  93 848 69 13

Programa d’activitats obert a tothom:
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Sostenibilitat

Com alimentar-se de forma sostenible!

Què cal fer? 

- Mantenir una dieta saludable i basada en 
aliments ecològics que tinguin la certifi ca-
ció adequada i respectin el medi ambient.

- Consumir productes del temps i ecològics, 
ja que comporten menys transports i eviten 
els residus de plaguicides i fertilitzants.

- Evitar al màxim els aliments quilomètrics, 
és a dir, aquells que provenen dels països 
llunyans, ja que contribueixen al rescalfa-
ment global i a la contaminació atmosfèrica, 
a l’increment de residus per les necessitats 
més grans d’embalatges i incorporen pro-
ductes químics conservants que poden tenir 
implicacions sanitàries.

- Intentar comprar els aliments als mercats 
municipals i botigues de poble ja que a 
més del tracte personalitzat gaudeixen de 
més qualitat i frescor i els diners circulen en 
un àmbit proper.

- Les cooperatives de consum són una altra 
forma d’adquirir aquest tipus de productes 
i, a més, es duu a terme un treball volun-
tari de difusió i de servei dels objectius de 
l’entitat.

- Escollir aliments sense embolcalls i, si no 
es pot, prioritzar els envasos i embalatges 
retornables i no d’un sol ús que augmenten 
el volum de residus.

Aliments de latardor 

Verdures i hortalisses 
Albergínia, all tendre, api, moniato, bitxo, 
bleda, calçots, carbassa, carbassó, card, 
cogombre, col, colifl or, escarola, espinacs, 
canonges, mongeta tendra, patata, pebrot, 
pèsols, bolets, xampinyó, faves, mongetes, 
blat de moro.

Fruites 
Pomelo, caqui, codony, fi ga, fi gafl or, llima, 
magrana, mandarina, meló, poma, préssec, 
raïm, síndria, taronja, grosella, ametlles, ave-
llanes, cacauets, nous, pinyons, castanyes.

Peixos 
Besuc, calamar, llobarro, nècora, ostra, perce-
bes, rap, sèpia, verat.

Carns 
Ànec, bou, cabrit, conill de bosc, faisà, garrí, 
guatlla, llebre, oca, perdiu, pollastre, porc, 
vedella, xai.

Per saber-ne més

www.ecoconsum.org 
Ecoconsum, Coordinadora de Cooperatives de 
Consum de Productes Ecològics de Catalunya

www.xarxaconsum.org
Web on més de 100 entitats (botigues, comi-
tès de solidaritat, cooperatives, etc.) exposen 
les seves idees, projectes, campanyes, produc-
tes, etc.

www.ccpae.org
Organisme únic de control i certifi cació ecolò-
gica de tots els productes alimentaris d’origen 
animal i vegetal, transformats o no, obtinguts 
a Catalunya.

www20.gencat.cat/portal/site/DAR
Web sobre producció agroalimentària ecològi-
ca del Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural

L’alimentació sostenible és aquella que és ecològicament viable (no destrueix el medi ambient), socialment viable (no malmet la 
cultura alimentària d’un indret) i econòmicament viable (té un preu just per al productor i per al consumidor), però que també 
garanteix la disponibilitat i l’accessibilitat a llarg termini dels aliments.

La Generalitat de Catalunya ha posat en mar-
xa un portal 2.0 sobre cultura catalana www.
culturcat.cat. L’objectiu del web és oferir, des 
d’una perspectiva divulgativa, tot allò que cal 
saber sobre la cultura catalana. 

Culturcat ofereix una visió integral de la 
cultura catalana, amb informació relativa a 12 
àmbits temàtics: Literatura, Arts visuals, Gas-
tronomia, Arts escèniques (teatre, dansa, òpe-
ra i il·lusionisme), Llengua, Història, Cultura 
popular, Ciència, Cinema, Pensament, Música 
i Mitjans de comunicació. El portal s’adreça al 
públic en general, a la comunitat educativa i 
a persones interessades en la cultura catalana 
de dins i fora del país.

Els continguts del portal es presenten en 
cinc idiomes —català, occità (aranès), cas-
tellà, anglès i francès— i estan formats per 
500 articles, 180 documents audiovisuals, 
2.000 imatges i una selecció d’enllaços a 
webs externs, com poden ser els documents 
audiovisuals de TV3 a la Carta. Els articles i 
audiovisuals són de nova creació i han estat 
elaborats amb l’assessorament d’especialistes 
en els diferents temes.

A més de la navegació per menús temàtics i 
per una línia del temps (consulta cronològi-
ca per segles), el web permet la recerca de 
continguts a través d’un cercador intel·ligent, 
amb una navegació adaptada per a persones 

amb discapacitat visual. Un dels principals 
avantatges del cercador és que no presenta la 
informació de forma aïllada, sinó que ofereix 
informació contextualitzada. D’aquesta mane-
ra, la fi txa resultant de la cerca es mostra 
conjuntament amb altres possibles informaci-
ons d’interès per la seva proximitat temàtica, 
cronològica, geogràfi ca o conceptual.

El portal Culturcat també és present a les 
xarxes socials, a través de Facebook i Twitter, 
i properament també tindrà presència a blocs 
culturals. 
 

Culturcat: nou portal web de la Generalitat sobre cultura catalana

Tecnologies de la informació
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Comunicació

Punt 7 ràdio recupera la seva programació 
habitual després del període de vacances amb 
algunes novetats a la graella. Després de la 
bona música habitual, els informatius i les 
agendes, la franja del vespre proposa alguns 
espais nous i un servei de ràdio a la carta, per 
poder escoltar el programa en el moment que 
es vulgui.

L’habitació dels pares s’estrena els dimecres 
de 9 a 10 del vespre i  els divendres de 10 a 
11 de la nit. Aquest espai d’una hora aproxi-
mada de durada vol tractar temes, situacions i 
problemàtiques entre pares i mares i els seus 
fi lls i fi lles de totes les edats. Aquest programa 
està conduït per la Núria Lleonart, psicòloga 
especialista en nens, nenes i joves i comptarà 
amb la participació de pares i mares de Sant 
Celoni que aportaran les seves vivències i 
visions de les situacions plantejades. Si algú 
de vosaltres vol participar activament a L’habi-
tació dels pares, ja sigui venint com a tertulià 
o aportant idees i preguntes, podeu enviar un 
correu electrònic a l’adreça radio@santceloni.
cat o trucant-nos al 93 867 15 11.

A més a més, a la graella de Punt 7 ràdio 
també hi continuareu trobant el programa 
Sardana a fons, dedicat al món de la sardana 
i la cobla (dijous a les 10 de la nit i diumenges 
de 9 a 10 del matí), el Sant Celoni es mou, el 
programa de les entitats celonines (dimarts de 
9 a 2/4 de 10 del vespre i divendres de 2/4 de 
10 a les 10 de la nit), el Tirant de llibres, el 
programa de literatura (dilluns de 9 a 10 i di-
mecres de 10 a 11 de la nit) i el Ràdio efecte, 
el magazine elaborat pels alumnes de l’Avet 
Roig (els dijous de 9 a 10 del vespre –emissió 
no regular-). 

Ràdio a la carta
Al web www.santceloni.cat/radio us podeu 
descarregar els programes emesos a Punt 7 
Ràdio. L’apartat de Ràdio a la carta està opera-
tiu des de fi nals de setembre. Per utilitzar-lo, 
només cal clicar sobre el programa que volem 
descarregar o escoltar i ens apareixerà un 
llistat amb tots els espais disponibles ordenats 
de més actual a més antic. 

Punt 7 ràdio estrena nova temporada 
amb nous programes i nova web
L’emissora municipal es pot seguir al 107.7 de la FM i per Internet 

Sintonitza’ns al 107.7 de la FM o al web www.santceloni.cat/radio

Fali Jiménez és el conductor de 
Sardana a fons
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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

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’atenció presencial al Safareig
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

S’obre el procés d’adjudicació de 
12 habitatges protegits de lloguer 
al carrer Maria Aurèlia Capmany 

Aquest mes d’octubre s’inicia el procés 
d’adjudicació de 12 habitatges amb protecció 
ofi cial en règim de lloguer al carrer Maria Au-
rèlia Capmany, gestionats per Proviure, d’una, 
dues i tres habitacions amb plaça de pàrquing 
vinculada amb un cost mensual (incloses 
despeses de comunitat i tributs) d’entre 288 i 
495 euros. 

Requisits de les persones sol·licitants:

- Estar empadronat a Sant Celoni

- Tenir uns ingressos que no sobrepassin 
els topalls per aquest tipus d’habitatges 
(41.519,97 euros que varien en funció del 
nombre de membres que formin la Unitat 
de convivència)

- Que el pagament del lloguer anual no superi 
el 40% dels ingressos anuals ponderats

- No disposar de cap habitatge en propietat

- Inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habi-
tatge amb Protecció Ofi cial de Catalunya 
(RSHPOC)

Les persones interessades s’han d’ adreçar a 
l’Ofi cina Local d’Habitatge (OLH) abans del 
10 de novembre, al Safareig, amb l’original i 
fotocòpia de la següent documentació: 

- NIF / NIE de tots els membres de la unitat de 
convivència

- Declaració del impost de la renda (IRPF) de 
l’any 2009 (cas de no estar obligat a presen-
tar-la caldrà portar la vida laboral i els certifi -
cats dels rendiments laborals del 2009)

Els habitatges aniran assignats a col·lectius 
en risc (gent gran, joves, dones en situació 
de violència de gènere, famílies monoparen-
tals i persones i persones amb discapacitat) i 
població en general, en cas de quedar desert 
els habitatges del col·lectiu en risc, aquests 
habitatges passaran al contingent general.

Les persones inscrites amb anterioritat a l’1 
de gener de 2010 al Registre de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció ofi cial de Sant 
Celoni, cal que passin per l’Ofi cina per tal 
d’actualitzar les seves dades i formalitzar la 
seva inscripció al Registre de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció ofi cial de 
Catalunya (RSHPOC)

Per poder optar a les promocions d’habitatge 
protegit, de compra, lloguer o lloguer amb 
opció a compra així com pisos de la borsa 
jove i de la borsa de mediació, cal inscriure’s  
al RSHPOC.

Habitatge Habitacions  m2 IMPORT MES

ESC A B-1 2 50,29 378,99

ESC A B-3 2 60,90 452,10

ESC A 1-5 1 37,79 288,14

ESC A 2-3 2 50,41 378,38

ESC A 2-4 2 49,90 376,50

ESC A 2-5 1 37,79 288,14

ESC B B-1 2 50,19 376,67

ESC B B-2 2 49,76 373,93

ESC B 2-1 2 50,19 376,67

ESC B 2-2 2 49,76 373,93

ESC B 2-3 3 67,41 495,84

ESC B 2-4 3 66,40 487,70

CAL RECORDAR

On sol·licitar i presentar la sol·licitud 
A l’Ofi cina Local d’Habitatge, a l’edifi ci El Safareig

Quan hi puc anar
 Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 / Dimarts i dijous de 17 a 19 h

Fins quan puc sol·licitar aquests habitatges 
Del 10 d’octubre al 10 de novembre

On puc trobar més informació
www.santceloni.cat/habitatge 

Presentació de sol·licituds 
i documentació 

del 10/10/2010 fi ns el 10/11/2010

Sorteig dels habitatges i 
l’ordre en la llista d’espera 

15/11/2010

Visat per part de la Generalitat 
(Termini entre 2 i tres mesos)

Revisió de l’habitatge i 
entrega de claus

Revisió de la documentació, 
signatura del contracte fi ns 

el 30/11/2010
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HabitatgeEspai Obert

Un viatge inoblidable

La celonina Sabina Tarra-
gon compleix 103 anys!
La celonina Sabina Tarragon Salvador va 
complir 103 anys el 14 de setembre. 
En nom de l’ajuntament, l’alcalde Francesc 
Deulofeu i la regidora de Comunitat, Laura 
Costa li van portar un ram de fl ors. Aquesta 
celonina centenària, que  és soltera i no té 
fi lls, viu envoltada de la seva família. Que 
per molts anys Sabina!

113 Montsenys i 123 Montnegres van fer la seva 
donació en el transcurs del divendres i el dissab-
te, 27 i 28 d’agost. El resultat: mig punt per a 
cada grup, ja que la diferència havia de superar 
les 10 donacions. Una puntuació molt bona ja 
que l’acció de donar sang és un gest solidari, no 
una competició. 254 donants van venir a Can 
Ramis per fer la seva donació i el resultat: 236 
bosses i 33 nous donants superant l’any anterior, 
tot i l’onada de calor.

Tot va començar quan la Colla Gegantera vam 
portar els gegants de Sant Celoni a Montserrat. 
Des d’aquell moment, es va començar a pensar 
en el projecte de fer el Camino de Santiago 
amb la Maria del Puig i en Martí, que dos anys 
després hem fet realitat. La Colla Gegantera de 
Sant Celoni vam decidir en aquest any xacobeu 
portar als gegants a fer 160 km. del camí de 
Santiago.

El dia 1 d’agost vam marxar cap a Santiago 
amb els autocars d’en Barba, un viatge de 13 
hores. Tots anàvem molt il·lusionats. La sortida 
es va iniciar el dia 3 d’agost des d’ Ocebreiro 
que és el poble on comença el Camí de Santi-
ago a Galícia. 160 km de convivència i compa-
nyerisme, de cansament i alegries entre les 36 
persones que formàvem l’expedició amb edats 
d’entre 3 i 78 anys. Tots plegats vam fer que el 
viatge es fes amb un equip humà perfecte i un 
ambient digne de menció;  la complicitat i l’en-
teniment va fer que el camí fos més portable. 

El camí va ser dur- amb jornades de 25 a 30 

km- els gegants cada vegada més pesats, però 
el bon ambient i l’entusiasme van donar com a 
resultat arribar a Santiago sense cap complica-
ció, molt cansats però amb molta satisfacció.

Vam aconseguir que molta gent i pelegrins de 
Galícia i d’arreu del mon conegués la cultura 
catalana i, el més important, que conegues-
sin Sant Celoni a través d’en Martí i la Maria 
del Puig. 

Només tenim paraules d’agraïment per tot-
hom, els alcaldes de Sarria, Pedrafi ta, Ocebre-
iro, a la Salle de Santiago i els poliesportius on 
vam dormir, tots ells van tenir amb nosaltres 
un tracte molt especial. Voldríem remarcar 
l’agraïment a l’Alcaldessa de Melide que ens 
va tractar amb molta amabilitat, va ser com 
estar a casa.

Moltes gràcies a tot el poble de Sant Celoni i 
tota la gent que ha fet possible aquest projecte.

Colla de Geganters i Grallers de Sant 

Celoni

Donació de sang: hem repetit empat!
Moltes gràcies a tothom!

Volem donar les gràcies a tots els donants, a 
l’Ajuntament i a la Creu Roja per les seves col-
laboracions.

Els Delegats de l’Associació de Donants de 
Sang de Sant Celoni

- Les cartes trameses a aquesta secció han de ser breus, no poden excedir de 15 ratlles mecanografi ades.

- És imprescindible que a l’original hi fi gurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport de l’autor.

- No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials.

- Els textos s’han d’adreçar a l’Ajuntament, plaça de la Vila, 1, 08470 Sant Celoni o a comunicacio@santceloni.cat.

- El contingut ha de partir del ple respecte a persones i organitzacions.

- L’informatiu es reserva el dret de no publicar les que no compleixin aquests requeriments.

Espai Obert
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Les noves infraestructures 
El proppassat 4 de setembre, dins el programa de la Festa Major, es va inaugurar el nou 
pavelló del “Sot de les granotes” annex a la piscina municipal. Mentre es feien els actes 
protocol·laris, asseguts a les grades, ens va passar pel cap la pel·lícula d’aquests darrers 8 
anys, de com estava aleshores el nostre municipi quant a infraestructures i com està ara 
i, la veritat, ens vam dir: va valdre la pena ser en el govern municipal durant el període 
2003/07.
 
En aquest temps es van concebre, projectar i aconseguir les partides pressupostàries de les 
diferents administracions (europees, espanyoles i catalanes) perquè tots aquests projectes 
arribessin a bon port i, per tant, ara els puguem veure realitzats: la nova entrada a Sant 
Celoni pel carrer del Dr. Trueta, els passos soterrats del carrer Roger de Flor i el de la 
Batllòria per la C-35, els dos passos a nivell soterrats (els quals ens van facilitar l’accés als 
terrenys de la Forestal per gaudir de la Festa Major), la nova escola bressol, i tants i tants 
projectes que es van posar en marxa en aquest període: “el Safareig” -on hi ha l’ofi cina 
local d’habitatge- o els habitatges socials que es van construir -de lloguer i de compra- i 
que es van adjudicar al començament d’aquest mandat.

Tot això i més coses (nou hospital, aparcament soterrat, rotonda de les Torres, pont de 
la Batllòria, Can Ramis...) es van gestar en el període en què els nostres regidors d’ERC 
eren decisius al govern municipal, juntament amb el personal, tècnics municipals i resta 
de grups polítics, perquè totes aquestes infraestructures es fessin realitat en el següent 
mandat, que ja s’està acabant (maig ’11).

Per tant, ens hem de felicitar, gaudir de les noves infraestructures i de les que vindran i 
respectar-les, TOTS els ciutadans i ciutadanes, perquè són de TOTS i fetes amb els diners 
de TOTS !!! .

Va valdre la pena formar part d’aquell govern i aprendre dels fracassos... TORNAREM a 
LLUITAR , TORNAREM a PATIR i “TORNAREM A L’AJUNTAMENT” !!!!  

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

En cultura, una bona llavor 
La feina que el nostre grup ha fet al llarg dels anys a Sant Celoni i la Batllòria  
és la millor manera d’explicar quina és la nostra visió del municipi i com 
entenem nosaltres que s’ha de treballar en el futur .
En aquest article ens centrarem en la política cultural que els governs 
municipals, liderats per en Joan Castaño, van dur a terme i com això va 
transformar el nostre municipi. Posarem només alguns exemples:

- La restauració dels esgrafi ats de la façana de l’Església Parroquial.
- La compra de la Torre de la Força, considerat bé cultural d’interès nacional.
- La restauració de la Rectoria Vella.
- La transformació de l’antic escorxador en l’actual Biblioteca
- La restauració del Pont Trencat. Una restauració que ha aconseguit nombrosos 

premis de prestigi internacional.
- La recuperació de l’església de Sant Llorenç com a patrimoni municipal
- La creació del Centre Municipal d’Expressió (escola de música i de teatre)
- A la Batllòria la creació del Centre Cívic i la compra de la Unió Batllorienca i de 

Can Bruguera, on s’ha d’ubicar l’Observatori de la Tordera.

Aquesta feina va  culminar amb la redacció del Pla Director de Turisme on ja es 
contemplava l’obertura d’una Ofi cina de Turisme al nostre municipi.
Totes les actuacions realitzades en el passat ens permeten ara tenir un poble per 
gaudir tant per la gent de Sant Celoni i la Batllòria com per a tota aquella gent 
que ens visita. L’amplitud de mires i l’empenta d´aquells anys contrasten amb 
l’estancament i la manera de fer política de l’actual govern municipal de CiU.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

A Catalunya, comença el canvi!
 
Si bé és cert que no podem responsabilitzar de la crisi una sola administració o un agent 
social determinat, també és cert que les anomenades ‘xifres de Montilla’ publicades 
a principis d’octubre en relació la gestió del Tripartit al Govern de la Generalitat són 
decebedores i impròpies d’un govern fort capaç de liderar la projecció del nostre país:
 
- 10% d’empreses tancades 

(durant el Tripartit prop de 30.000 empreses catalanes han cessat la seva activitat)
- 20% de persones que viuen sota el llindar de la pobresa
- 30% de fracàs escolar
- 40% d’atur juvenil (el doble de la mitjana de la zona euro)
- 50% d’electors que creuen que la situació política ha empitjorat
- 60% d’augment de personal a l’administració de la Generalitat
- 70% d’inversió exclusiva a la regió metropolitana (desaquilibri territorial)
- 80 Km per hora com a límit de velocitat a les vies que creuen la regió metropolitana
- 90% d’augment de barracons escolars
- 100% és l’augment d’endeutament de la Generalitat respecte l’any 2006 (el doble!)
 
Davant de tot això, Convergència i Unió fa propostes fermes per aixecar Catalunya (en 
trobaràs una bona mostra a www.ciu.cat/docsessions) i ofereix un lideratge fort, amb 
persones preparades al capdavant i compartit amb la resta d’agents que conformen 
la societat, amb compromís, rigor i efi ciència. 
 
Les properes eleccions al Parlament no són un afer de militants o simpatitzants dels partits. 
El teu vot té més sentit que mai: Catalunya ha de passar pàgina i reprendre la força del país 
que volem ser. Comença el canvi i tots hi som necessaris.

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

Amb què es gasta l’equip de govern 
de CiU els nostres diners?
Durant els últims mesos, l’equip de govern de CiU ha fet servir l’argument de la 
crisi econòmica per retallar despeses de l’ajuntament, algunes de les quals han 
afectat treballadors. Per posar-ne només un exemple: la reducció de la jornada 
laboral i, per tant, també del sou, de les treballadores monitores de l’escola 
bressol municipal El Blauet.

Podríem entendre aquestes mesures si realment la falta de recursos econòmics 
de l’ajuntament fos certa. No obstant, sembla que per altres qüestions la crisi 
no es fa notar:

- Properament, l’alcalde, la regidora de Comunitat, més altres tècnics i 
convidats, en total cinc o més persones, sembla que aniran una setmana a 
l’Àfrica, al Senegal, amb despeses pagades per l’ajuntament, sota el pretext 
de supervisar el projecte d’ajuda al desenvolupament que l’ajuntament té allà. 
Per supervisar el projecte, cal que paguem amb diner públic vacances a tanta 
gent? Voleu dir que no val més diners pagar aquest viatge als membres de 
l’ajuntament que l’ajuda que el consistori es gasta en el projecte?

- El passat 11 de setembre, l’ajuntament es va gastar entre 9.000 i 11.000 
euros, de les arques municipals, per muntar un acte pensat en clau de 
míting electoral de l’alcalde. Fa molts anys que se celebra l’acte de l’Onze 
de Setembre i mai s’hi havien gastat tants diners. Potser és perquè s’acosten 
eleccions?

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

Partits polítics
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9 d’octubre - 8 de novembre
 

Orquídies de Catalunya
Fotografi es de Joaquim Reberté
i Montse Guillamón

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
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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

OCTUBRE Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

1-3 L7 L1

4-10 L1 L2

11-17 L2 L3

18-24 L3 L4

25-31 L4 L5

NOVEMBRE

1-7 L5 L6

8-14 L6 L7

15-21 L7 L1

22-28 L1 L2

29-30 L2 L3

Novembre
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 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          

Octubre

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

Diumenge, 10 d’octubre

La ruta del Ter: 
Refugi d’Ulldeter - Bastiments
Activitats del CESC - Senders

 A 2/4 de 8 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Sortides guiades pel Montnegre 
i el Corredor 
A la recerca de la rata esquirolera

 A les 9 del matí
 A la Plaça de l’Estació

Organitza: Escola de Natura del Corredor i 
Museu de Granollers “la Tela” 

Dimecres, 13 d’octubre

Marató d’spinning
5è aniversari del CME Sot 
de les Granotes

 De 6 a 10 del vespre
 Al CME Sot de les Granotes

Divendres, 15 d’octubre

Xerrada: Paper de la informació en la 
lluita contra el cáncer de mama
Dia Internacional del Càncer de Mama

 A les 6 de la tarda
 A la Sala Unnim (Caixa Manlleu)

Hora del Conte a la biblioteca 
de la Batllòria
Contes des de l’altra cara del mirall, 
amb Alícia Molina

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

Tertúlia literària
Tren de nit, de Martin Amis

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

Dissabte, 16 d’octubre

Picos del Infi erno
Activitats del CESC - Alta muntanya

 A les 9 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Dia Internacional del Càncer de Mama

Parades amb llibres, gegants, 
gegantons i bastoners

 Tot el dia
 A la Plaça de la Vila

Il·luminació de la façana 
de l’Ajuntament

 A les 8 del vespre
 A la Plaça de la Vila

Diumenge, 17 d’octubre

Matinal a Sant Miquel del Fai
Activitats del CESC

 A les 8 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Cinema a l’Ateneu
Gran Torino, de Clint Eastwood

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

Dilluns, 18 d’octubre

Setmana de les Olimpíades
5è aniversari del CME Sot de les 
Granotes

 Del 18 al 22 d’octubre
 Al CME Sot de les Granotes

Divendres, 22 d’octubre

Hora del conte: Afi na Serafi na!
a càrrec de la companyia Cirquet 
Confetti

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

Dissabte, 23 d’octubre

Sortides Culturals 2010 
Caves Codorniu, a Sant Sadurní 
d’Anoia

 A les 8 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Entrefestes 2010
Concert: GJP i la música de Carles 
Margarit

 A les 10 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 24 d’octubre

5è aniversari del CME Sot de les 
Granotes. 12 hores de futbol sala

 De 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 9 del 
vespre

 Al CME Sot de les Granotes

Activitats del CESC - Diada del Soci
Castanyada a Fogars

 A les 9 del matí
 A la Rectoria de Fogars de Montclús

Tarda de dansa
a benefi ci de Catalunya contra el 
Càncer

 A les 6 de la tara
 A la sala gran de l’Ateneu

Dimarts, 26 d’octubre

Audicions. Alumnes del Centre 
Municipal d’Expressió

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

Dimecres, 27 d’octubre

5è aniversari del CME Sot de les 
Granotes. Activi3

 Tot el dia
 Al CME Sot de les Granotes

Dijous, 28 d’octubre

Audicions. Alumnes del Centre 
Municipal d’Expressió

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

Dissabte, 30 d’octubre

Sardanes
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa

 A les 10 del matí
 A la Plaça de la Vila

Organitza: Agrupació Sardanista Baix 
Montseny

Diumenge, 31 d’octubre

XXXIII Marxa pel Montseny
Marxa de 22 km. i Marxeta, de 14

 A 2/4 de 8 del matí
 Al Pavelló Municipal d’Esports

Dijous, 4 de novembre

Narració de contes a la Biblioteca
Nit de difunts: vampirs, bruixes i 
apareguts

 A les 7 dela tarda
 A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres, 5 de novembre

Petita hora del conte
Contes i jocs de falda, amb l’Estrella 
dels contes

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

Dissabte, 6 de novembre
Diumenge, 7 de novembre
Dilluns, 8 de novembre

Festes de Sant Martí
Consulteu el programa a 
www.santceloni.cat/
festesdesantmarti

Diumenge, 7 de novembre

El Camí dels Empedrats
Activitats del CESC

 A les 7 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Entrefestes 2010, a la tardor... música!


