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Obre portes el 
primer Centre de 
Dia de Sant Celoni   
La població de Sant Celoni ha crescut molt durant les darreres quatre 
dècades i d’una manera signifi cativa ho ha fet el nombre de persones 
majors de 65 anys, que suposen més del 15 %. Per donar resposta a les 
necessitats creixents d’aquest col·lectiu, l’ajuntament de Sant Celoni 
ha promogut la construcció d’un equipament important i llargament 
esperat, el Centre de Dia Indaleci Losilla que s’inaugura aquest mes de 
març al recinte Alfons Moncanut i es preveu que entri en funcionament 
cap al mes de maig. Es tracta d’un recurs entre el domicili i la residència 
que oferirà els serveis d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats 
de la vida diària per a persones amb dependències. El Centre de Dia ve 
a completar els serveis d’ajuda al domicili que ofereix l’ajuntament de 
Sant Celoni i a l’assistència que es fa des de l’Hospital de Sant Celoni. 

El Centre de Dia Indaleci Losilla
Al terreny on hi havia l’escola Moncanut, al carrer Veneçuela, número 7 s’hi ha construït 
un edifi ci de nova planta de prop de 700 m2. Disposa d’una gran sala per a treball amb els 
pacients divisible en diverses zones segons el tipus d’activitat, serveis higiènics adaptats, 
offi ce per a càtering, control d’infermeria a més dels espais auxiliars necessaris. El pressu-
post de construcció ha estat de 627.400 euros fi nançats amb fons estatals. 

A qui va dirigit? 
Els destinataris són persones que necessiten organització, supervisió i assistència tècnica 
en el desenvolupament de les activitats de la vida diària i veuen completada la seva atenció 
en el seu entorn social familiar. L’objectiu és que les persones amb certes limitacions per a 
realitzar les activitats de la vida diària puguin assistir a un centre on es realitzen diferents 
activitats: fi sioteràpia, dinamització, control de la medicació...  I permet que les famílies o 
persones cuidadores descansin o realitzin les seves activitats quotidianes. 

Quins horaris 
8 hores diàries, de 9 a 17 h (inclou els serveis de dinar i berenar)

Què ofereix?
40 places: 20 concertades (subvencionades pel Departament de Benestar Social i Família)   
i 20 més de privades.
 
Com s’hi accedeix? 
A les places concertades només hi podran tenir accés aquelles persones que tinguin trami-
tat el pia (pla individual d’atenció) i per tant es troben protegides per la llei de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència. En el cas 
que una persona tingui tramitat el pia i vulgui accedir a una plaça pú-
blica i aquestes es trobin totes ocupades podrà comptar amb una 
prestació econòmica que l’ajudi a pagar el cost de la plaça.

La resta de persones que compleixin els requisits però no es 
troben el procés de reconeixement de l’esmentada llei només 
podran tenir-hi accés mitjançant les places privades. 

dissabte 
19 de març 
a les 12 h

Vine a conèixer aquest 
nou equipament 

T’hi esperem!

Il·lusió!

Em fa molta il·lusió obrir l’Informatiu de 
març amb l’anunci de l’obertura imminent 
del nou centre de dia. I em fa sentir molt 
orgullós d’aquest poble que, malgrat les 
difi cultats evidents que vivim com a soci-
etat, sap prioritzar i sap trobar la manera 
d’anar fent tot allò que és important i que 
ens devíem a nosaltres mateixos. De ben 
segur que aquest nou equipament serà 
una bona aportació de qualitat de vida a 
moltes persones del municipi i aquesta 
és l’essència del què hem vingut a fer 
aquells que estem al servei dels altres. 

Durant aquests 4 anys hem anat passant 
comptes amb nosaltres mateixos. Són fruit 
d’aquesta exigència altres iniciatives que es 
recullen en aquest Informatiu, com les re-
habilitacions de Can Bruguera i l’església de 
Sant Llorenç de Vilardell, per mantenir els 
nostres orígens i seguir traçant la línia més 
enllà; les pàgines immenses que recullen la 
formació permanent a la publicació ‘Clip’, 
que ens obren portes de competència per-
sonal; l’anunci de la 1a Jornada d’emprene-
doria i empresa, més necessària que mai; 
la posada en marxa de l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana virtual, que ens aproxima i ens fa 
la vida més fàcil; la memòria de l’enorme 
tasca de l’Ofi cina local d’Habitatge... Com 
ho és també la notícia de l’aprovació pro-
visional de modifi cació del Pla general, 
que ens permetrà ubicar el nou hospital 
als terrenys de Can Riera de l’Aigua.

Ens aboquem a la primavera optimistes 
però gens relaxats: queda molt per fer, 
però la línia, sens dubte, està traçada. 
Fem-hi cap plegats!
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Els serveis d’atenció a les persones amb 
dependència a Sant Celoni

Ajuda als domicilis
Són serveis de suport a les persones perquè puguin continuar al seu domicili i entorn habitual. 
Poden ser prestacions i/o serveis

Sala polivalent
i fisioteràpia

Sales auxilars
(despatxos, perruqueria,
bugaderia, podologia)

Vestíbul

Despatx

Serveis i dutxes
geriàtriques

Recepció - administració

Vestidor

Sala auxiliar

Infermeria

Office - catering

Vestidor personal

Magatzem

El servei d’ajuda domiciliària és el conjunt orga-
nitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la 
llar, dirigides a proporcionar atencions perso-
nals, ajuda i suport social a aquelles persones 
o famílies amb difi cultats de desenvolupament 
o d’integració social o manca d’autonomia 
personal. A Sant Celoni hi ha dues vies d’accés a 
aquest servei: el programa Xec Servei o el Servei 
d’ajuda al domicili, a més del suport de teleas-
sistència. 

El Xec servei ofereix ajuda a domicili a través 
de dues empreses celonines acreditades que 
dóna suport específi c a la persona i a la seva 
família per mitjà de professionals especialitzats. 
Durant el 2010, un centenar d’unitats familiars 
van utilitzar-lo. Aquest programa es va iniciar 
l’any 2007 i va destinat a persones grans i/o amb 
dependència que requereixin un suport personal 
o bé a la llar. L’ajuntament subvenciona una part 
del preu/hora de servei  i la resta va a càrrec de 
l’usuari del servei, en forma de copagament. 

El Servei d’ajuda a domicili el desenvolupen 
treballadors/res familiars municipals que donen 
suport a la persones dins el seu domicili per 
potenciar la seva autonomia i millorar la qualitat 
de vida. Durant el 2010 van atendre més d’un 
centenar de famílies.

El Servei Local de Teleassistència. Les 
persones que gaudeixen d’aquest servei tenen 
la seguretat que, davant situacions de crisi, 
caigudes, emergències sanitàries o de l’habitat-
ge, puguin contactar de forma immediata amb 
el centre d’atenció les 24 hores de dia i els 365 
dies de l’any a través d’un terminal connectat a 
una central d’alarmes. L’ajuntament subvencio-
na enguany més d’un centenar d’aparells amb 
un petit copagament per part dels usuaris (cada 
aparell costa 8,43 euros al mes, dels quals la 
persona usuària només en paga 2).  

Requisits: ser persona major de 80 anys, viure 
sola, es prioritzen persones amb poc o gens 
suport familiar.

Per a més informació sobre aquests serveis, 
cal adreçar-se a l’Àrea de Comunitat al telèfon 
93 864 12 12

Indaleci Losilla 
(1961 - 2009)
L’Indaleci va néixer a Mataró l’any 

1961 i tota la vida la va dedicar 

al servei als altres. Treballava a la 

residència Verge del Puig i a l’Asso-

ciació Neurològica Amics del Baix 

Montseny, però col·laborava amb 

totes les iniciatives destinades a fer 

millor aquest món. La seva profes-

sionalitat, la seva qualitat humana, 

la seva dedicació i l’amor i l’humor 

amb que tenia cura de les persones, 

el van fer una persona important 

al cor de molta gent. La mateixa 

gent –familiars, amics, companys, 

pacients, veïns- que va decidir crear 

un guardó a la implicació social que 

porta el seu nom. La mateixa que 

per aclamació popular ha volgut 

posar el seu nom al primer centre 

de dia de Sant Celoni. La societat no 

perviuria si no fos per les persones 

que van més enllà de la seva pròpia. 

Val la pena recordar-les.
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Commemoració del Dia Internacional de les Dones, un treball continuat

Comunitat

Laura Costa
Regidora de Comunitat

Certament és un motiu de gran alegria que Sant Celoni posi en marxa el primer centre de dia. En una societat on cada vegada 
vivim més anys, el gruix de persones que necessiten una cura més intensa i uns recursos més especialitzats per tal de seguir 
gaudint de la vida és cada vegada més gran. Aquest ajuntament respon i es posa al dia: amb tres anys, hem passat de 35 a 
106 teleassistències instal·lades; donem resposta a prop de 100 usuaris de Xec servei, a un centenar més del Servei d’Atenció a 
Domicili; realitzem mitja dotzena de cursos d’entrenament de la memòria cada any; donem suport a les incomptables iniciatives 
del Casal de la Gent Gran; proporcionem un nou i fl amant local a entitats tant transcendents com l’Associació Neurològica;... A 
partir d’aquest mes, també hi podem afegir el nou centre de dia. Molts professionals i voluntaris han contribuït a fer-ho possible. 
Enhorabona!

Hospital

Unitat de llarga estada. Té com a funció el tractament rehabilitador, 
de cures de manteniment, de profi laxi de complicacions, com també de 
suport per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució 
que han generat incapacitats funcionals de major o menor grau, a fi  
d’aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació del malalt.

Es compta amb 70 llits d’aquestes característiques, 30 llits al mateix 
hospital i 40 al Centre Sociosanitari Verge del Puig. Es contemplen 5 
llits per a realitzar estades temporals d’un mes amb l’objectiu de descar-
regar la família i prevenir la claudicació familiar.

Mitja estada polivalent. És la unitat d’hospitalització que té com a 
objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades, 
parcialment o totalment, per diferents patologies. Es tracta de persones 
grans amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional 
després de patir un procés quirúrgic, traumatològic o mèdic, prèviament 
tractat en una fase aguda. Es disposa de 10 llits.

Centre sociosanitari Verge del Puig

A més dels 40 llits de llarga estada, compta amb:

Hospital de dia geriàtric. Són dispositius assistencials per a l’atenció 
de pacients sociosanitaris que no requereixen ingrés convencional.
És un servei d’assistència multidisciplinar, alternatiu a la institucionalitza-
ció, amb l’objectiu terapèutic i rehabilitador, on el pacient amb malalties 
o incapacitats, hi va en horari diürn per a rebre un tractament integral. El 
nombre de places és de 10.

Hospital de dia Psicogeriàtric Sant Martí. L’objectiu d’aquesta unitat 
és el manteniment dels pacients en un bon estat  físic, psíquic i social el 
màxim temps possible. També té l’objectiu d’oferir recolzament i des-
carregar les famílies, que tenen cura de pacients afectats de demència. 
Compta amb 10 places.

Atenció en un centre
La Fundació Hospital de Sant Celoni ofereix unes places per a persones que requereixen un temps d’ingrés 
més llarg per al seu procés de rehabilitació ubicades entre l’hospital i el centre sociosanitari Verge del Puig

Per a més informació sobre aquests serveis, cal adreçar-se a la unitat de treball social de l’Hospital al telèfon 93 867 03 17

El proper 8 de març, com cada any, es comme-
mora el Dia Internacional de les Dones. A Sant 
Celoni, coincidint amb aquesta data, tindrà 
lloc la inauguració del Centre d’Informació i 
Recursos per la Igualtat de gènere, el CIRIG. 
L’acte tindrà lloc a l’Àrea de Comunitat (pla-
ça Josep Alfaras,6)  a les 6 de la tarda. A més 
es presentarà el nou Protocol de prevenció i 
atenció a la violència de gènere que té com a 
objectiu la millora de la coordinació dels i les 
professionals que intervenen en la prevenció, 
atenció i seguiment dels casos de violència de 

gènere. D’altra banda, aprofi tant que l’ONU 
ha designat l’any 2011 com any de la Quími-
ca, i que aquest any es compleixen 100 anys 
del lliurament del Premi Nobel de química a 
Marie Curie, l’Ajuntament de Sant Celoni ha 
fet difusió a les escoles de material centrat en 
aquesta disciplina per tal que l’alumnat del 
poble pugui reconèixer diverses dones que han 
estat imprescindibles en el desenvolupament i 
progrés de la química. 
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Comunitat

Tallers emocionals per 
la prevenció de drogues 
als centres educatius 
Amb l’objectiu de prevenir consums de dro-
gues i problemes associats entre els adoles-
cents, l’Ajuntament de Sant Celoni organitza 
tallers emocionals a 8 centres educatius han 
demanat tallers emocionals per als seus alum-
nes de 4art d’ESO. Aquests tallers tenen una 
durada de 4 hores i volen ser una eina cap a 
l’autoconeixement i cap a la pròpia responsa-
bilitat emocional de l’adolescent. S’hi treba-
llen les 4 emocions bàsiques i com gestionar-
les saludablement: la imatge que donem vers 
els altres, els límits i la responsabilitat perso-
nal, aprendre a cuidar-nos a través del cos i la 
relaxació per a incorporar en el dia a dia.

Durant el curs 2009 - 2010 es van realitzar 19 
sessions a 8 centres diferents amb la mateixa 
fi nalitat.

Ajuntament i escoles 
milloren la gestió de les 
situacions de risc entre 
els escolars

Projectes dels membres de la 
Coordinadora d’Entitats Solidàries 

Si vols col·laborar amb la Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni, pots assistir 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 (plaça de Josep Alfaras, 6) o escriu a diversitat@santceloni.cat

Títol del projecte:  
Taller de perruqueria i costura

Àmbit: Desenvolupament social al barri Dina-
marca de Managua.

Entitat que col·labora: 
Nicat de Managua i Nicat de Barcelona 

Durada: 3 anys

Context: El barri Dinamarca va patir al 1979, 
les conseqüències d’un fort terratrèmol i a 
la dècada dels 80 la revolució sandinista. Per 
superar aquestes “crisis” va ser imprescindible 
la voluntat i força del poble, que es van orga-
nitzar creant el moviment comunal. Cada barri 
va crear la seva casa comunal, on reunir-se per 
tal d’organitzar-se. Al barri Dinamarca la casa 
comunal estava tancada des de feia anys per 
falta de recursos econòmics, i el barri s’anava 
empobrint-se a nivell social. Nicat ha donat 
el suport econòmic i el barri ha posat tota la 
seva voluntat i força, i ara la casa comunal és 
plena de vida, amb els cursos ocupacionals que 
s’estan fent. 

Objectiu: Donar suport econòmic a una 
iniciativa del barri, en aquest cas fer tallers per 
aprendre a cosir o  perruqueria i tornar a donar 
vida a la casa comunal.

Valoració: La voluntat dels formadors i la par-
ticipació i interès de les alumnes, no han man-
cat en cap moment. El barri es mostra actiu, 
amb iniciativa i dia a dia amb noves idees, amb 
ganes de créixer, i d’arribar a l’autogestió. 
Benefi ciaris: Tot el barri pot gaudir de la casa 
comunal com un lloc de trobada, participar de 
les festes o reunions, acudir a les revisions den-
tals anuals, participar als tallers... Actualment 
40 dones assisteixen als cursos de perruqueria 
i de costura.

Pressupost: 2.000 euros, dels quals Nicat hi 
participa amb 400 euros i l’ajuntament de Sant 
Celoni amb 1.600 euros.

NICAT 
Associació de 

cooperants catalans 
de solidaritat amb 

Nicaragua

L’ajuntament de Sant Celoni està presentant 
als diferents centres educatius el projecte 
Trípode, una eina per detectar i gestionar 
millor les situacions de possible risc social en 
la infància i adolescència en el marc escolar. 
Per tal de fer un abordatge integral de les 
situacions de risc social, el Trípode planteja 
una metodologia de treball en xarxa entre 
els centres, els serveis educatius, i els serveis 
socials bàsics. Aquesta proposta de treball, 
redactada en el marc de la Comissió Muni-
cipal d’Atenció a la Diversitat, va ser presen-
tada en el Consell Escolar Municipal el 7 de 
juliol de 2010.

Aquest projecte ve a reformular el Pla de pre-
venció i tractament de l’absentisme escolar 
vigent fi ns al moment, de manera que el 
Trípode no pretén treballar tan sols l’absentis-
me en sí mateix sinó que planteja un model 
de treball per a la detecció i tractament de les 
situacions de risc i difi cultat social en general, 
en el marc dels centres escolars del nostre 
municipi.

Curs d’Acollida per a 
persones immigrades 
d’origen marroquí
 
Dins el Pla d’Acollida de Sant Celoni, del mes 
de novembre a febrer, 15 persones  immi-
grades d’origen marroquí han participat a 
un curs per  aprofundir i comprendre millor  
aspectes socials, polítics, culturals de Sant 
Celoni i Catalunya. Aquest curs s’ha programat 
especialment per alumnes dels Cursos de Ca-
talà i Ensenyaments Instrumentals de l’Escola 
d’Adults i s’han realitzat 7 sessions de 2 hores 
durant les quals s’han tractat temes culturals, 
d’educació, salut, esports, context legislatiu, 
participació i entitats, convivència, entre d’al-
tres. Aquest espai permet facilitar i promoure 
el diàleg entre els participants d’origen es-
tranger  i les entitats i tècnics de les diferents 
serveis que hi assisteixen. El curs s’ha realitzat 
amb el suport dels agents d’acollida del Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental.
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ComunitatEducació

PREINSCRIPCIÓ ON S’HA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD MATRICULACIÓ

1r cicle d’Educació infantil Del 2 al 13 de maig
El Blauet
La Caseta del Bosc
Escola Pascual

Del 6 al 10 de juny

2n cicle d’Educació infantil, 
primària i ESO Del 14 al 25 de febrer Ofi cina Municipal d’Escolarització o al centre 

demanat en primera opció Del 6 al 10 de juny

Batxillerat i cicles formatius de 
grau mig Del 9 al 20 de maig Institut Baix Montseny De l’1 al 7 de juliol

Cicles formatius de grau 
superior Del 23 de maig al 3 de juny IES on es vulgui cursar els estudis De l’1 al 7 de juliol

Programa de qualifi cació 
professional inicial – Pla de 
transició al treball PQPI –PTT

Del 9 al 20 de maig
Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny

Del 2 al 12 de setembre

Centre Municipal d’Expressió- 
Escola de Música i Escola de 
Teatre

Del 4 al 15 d’abril Ateneu – Centre Municipal d’Expressió Del 6 al 10 de juny

Escola d’Adults Mes de juny Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny Primera quinzena de setembre

Cursos de Català Segona quinzena de setembre i 
primera setmana de febrer

Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny

Segona quinzena de setembre i 
primera setmana de febrer

CALENDARI  DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA  CURS 2011-2012

Escolars de segon de 
primària de la Salle 
visiten l’Ajuntament
Divendres 4 de febrer els nens i nens de 
segon de primària de l’escola la Salle van 
fer una visita a la Casa de la Vila. Van poder 
conèixer l’edifi ci per dins amb els diferents 
serveis que s’hi ofereixen. Finalment van 
anar a la Sala de plens on els va rebre l’alcal-
de Francesc Deulofeu. Els i les alumnes van 
preguntes i li van exposar diferents idees que 
havien treballat a classe. Aquesta sortida era la 
cloenda de la unitat de havien estat treballant 
durant tres setmanes a la classe: Els pobles i 
les ciutats com a localitats per a viure-hi.

15 joves del PQPI-
PTT fan pràctiques 
en empreses del Baix 
Montseny 
15 joves del mòdul auxiliar en Vendes, 
ofi cina i atenció al públic del Programa de 
Qualifi cació Professional Inicial modalitat Pla 
de Transició al Treball (PQPI-PTT) de Sant 
Celoni han iniciat les pràctiques formatives a 
empreses del Baix Montseny. Concretament, 
els joves han fet pràctiques al supermercat 
Esclat, que ja fa 4 anys que participa en el 
projecte. Durant cinc dies, en sessions de 
cinc hores, els professionals de les seccions 
de xarcuteria, carnisseria, peixateria, fl eca, 
fruiteria, caixa i reposició, han fet de mes-
tres. Aquesta experiència, avalada pel Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat, té 
com a fi nalitat ajudar els joves a la presa de 
decisions per el seu esdevenir professional a 
curt termini, a través d’un aprenentatge en-
grescador i una visió integral de les tasques 
que es desenvolupen en l’establiment comer-
cial. Gràcies a la participació i col·laboració 
de la gerència i dels responsables de secció 
de l’empresa, aquests joves coneixen millor 
el sector professional, les competències i les 
tasques del perfi l de dependent/a de comerç 
en supermercats.

L’Escola de Música 
s’afegeix a l’any 
Rafael Ferrer
L’Escola de Música s’ha afegit aquest mes als 
actes del centenari del naixement del músic 
Rafael Ferrer que se celebren durant tot l’any 
a Sant Celoni, interpretant una sardana del 
compositor celoní, per part de La Principal 
del Ferro, dins la festa del Ball de Gitanes. 
Recordem que Ferrer va beure de la generació 
de músics de La Lira dels anys vint i trenta 
del segle passat i concretament del seu pare, 
Josep Ferrer i Torres autor, entre d’altres 
partitures, de la majoria del Ball de Gitanes (la 
polca, el vals, la jota...).

D’altra banda, el conjunt de l’Escola de 
música Sonart presentarà “L’Auca d’en Rafael 
Ferrer”, un muntatge audiovisual on faran 
un repàs de la seva vida i obra, interpretant 
música de l’autor i de coetanis de la seva 
generació. Aquesta Auca es presentarà als 
i les alumnes de 1r de primària durant una 
sessió de l’Actuem per a les escoles que cada 
any preparen els conjunts i cors de l’Escola de 
música i els grups de l’Escola de teatre, i es 
repetirà per a tot el públic el dimecres 23 de 
març dins la programació de la Setmana a la 
carta del Centre Municipal d’Expressió. 
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14a edició del 
“Voluntariat 
per la llengua” 
de Sant Celoni
Dedica-hi una hora a la setmana!

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

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 de març!

3r Cicle de Cinema Infantil 
en Català a Sant Celoni

La biblioteca l’Escorxador ha creat una 
nova secció dedicada al Turisme per tal 
de facilitar les cerques d’aquest àmbit a 
les persones usuàries. El  material s’ha 
organitzat amb diferents icones:

- Llibres de viatges: llibres que us ex-
pliquen les experiències viscudes per 
viatgers en diversos indrets del planeta

- Geografi a: llibres i DVD que ens des-
criuen els diferents països des d’una 
vessant geogràfi ca

- Gestió turística: documents adreçats a 
professionals de la  gestió turística que 
vulguin idees que els puguin ajudar en 
el seu negoci

- Guies de conversa

- Guies de viatge

- Rutes a peu, en bicicleta i/o en auto-
mòbil

- Guies d’allotjaments

- Mapes i plànols de ciutats

- Viatjar amb nens: llibres que ens do-
nen idees de viatges i rutes aptes per a 
infants, jocs de distracció, etc.

El fons que correspon a les guies i rutes, 
el trobareu agrupat per països; en el cas 
d’Espanya, per comunitats autònomes i, 
en el cas de Catalunya, per comarques. 
Per exemple, tots els llibres de França es-
tan junts, ja siguin guies de viatge o rutes 
excursionistes. 

A la secció de revistes, podeu trobar tam-
bé revistes de caire turístic com Altaïr, 
Descobrir Catalunya, Camping y su mundo, 
National geographic, España desconocida...

ONESCAT 
curs de català inicial 
per Punt 7 Ràdio 
Sant Celoni
Una nova manera d’aprendre català

Punt 7 Ràdio Sant Celoni emetrà a partir del 
dimecres 2 de març el programa ONESCAT, 
un curs de català inicial per ràdio adreçat a 
persones que acaben d’arribar a Catalunya 
i que no tenen cap coneixement de llengua 
catalana. El curs consta de 17 capítols de 20 
minuts de durada cada un, en els quals es 
tracten estructures bàsiques i lèxic per en-
frontar-se a accions de la vida quotidiana com 
donar informació personal, anar a comprar, 
parlar de la família o de la feina, anar al met-
ge o anar a buscar pis, entre d’altres.

El programa es podrà seguir per Punt 7 Ràdio 
Sant Celoni cada dimecres a 2/4 de 9 del 
vespre i cada dijous a les 8 del matí i a 2/4 de 
2 del migdia, després de l’Info 7.

ONESCAT és un programa elaborat pel 
Consorci per a la Normalització Lingüística i 
enregistrat i produït per COMRàdio.

La biblioteca 
l’Escorxador 
crea una secció 
exclusiva de 
turisme

Prepara’t 
per fer el 
turista!

La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat i el cinema Ocine de Sant Celoni 
organitzen la tercera edició del Cinema Infantil en Català (CINC) a Sant Celoni. Les sessions es 
projectaran del 5 de març al 2 d’abril a les 16.15 h i el preu únic de l’entrada és de 3,50 euros.

Cultura

Ofi cina de Català de Sant Celoni

Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Telèfon 93 864 12 13 
santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat

Horari d’atenció al públic: 
dimarts i dijous de 9 h a 12.30 h
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Passegem pel... Pla de la Ferreria

Abans d’anar cap al camí Ral podem arribar-
nos al fi nal del Carrer Major i visitar les restes 
de l’antic rec de la Batllòria. Cal prendre un pe-
tit corriol a mà dreta abans de travessar la riera 
i de seguida trobem la passera de “la Canal”, 
un petit aqüeducte que transportava l’aigua fi ns 
al Molí i als horts de l’Hostal i la Ferreria. Aquest 
rec agafava aigua de la Tordera a l’alçada d’on és 
avui el camp de futbol, i era utilitzat per tots els 
horts de la plana de la Batllòria en una llargada 
de més de 500m. L’entorn de la riera, tot i que 
poc endreçat, té l’encant dels llocs de trobada. 
Hi podrem reconèixer grans plàtans de rebrot 
a les vores, i algun freixe de fulla petita. Ara, en 
aquest moment de l’any, podem observar com 
els freixes estan fl orint just abans de treure les 
fulles (unes infl orescències petites amb fl ors 
brunenques sense pètals que són pol·linitzades 
pel vent).

Retornem i baixem pel carrer de Breda. Veurem 
un gran pollancre a la banda de la Roca Umbert. 
Es tracta d’un arbre d’unes dimensions especta-
culars: per abraçar el seu tronc calen més de tres 
persones! Probablement, l’elevat nivell d’aigua 
al sòl l’ha afavorit. Per aquest motiu mateix, una 
mica més amunt hi ha un petit aiguamoll en el 
qual es desenvolupa un dens bogar que aporta 
diversitat al paisatge.

El camí Ral marxa per la vora de l’antiga fàbrica, 
i travessa la riera del Sot Gran per un petit pont 
de fusta o bé per un gual. Just abans de passar-
hi podem veure una plantació de pi insigne. 
Recentment, n’han esporgat les branques baixes 
per evitar deformacions de la fusta degudes 
als nusos. És una fusta molt apreciada per les 
serradores, i a Catalunya actualment es destina a 
l’embalatge. El pi insigne és una espècie que no 
fa boscos naturals a Catalunya, es troba només 
en plantacions. Es pot distingir bé d’altres pins 
perquè les seves fulles són agulles d’uns 15 cm 
de llargada agrupades de tres en tres.

El Molí, l’Hostal i la Ferreria formen un conjunt 
arquitectònic d’especial interès, vora el camí Ral. 
Podem imaginar el trànsit d’aquesta via segles 
enllà, quan la gent feia nit a l’Hostal, mentre a 
la casa del davant hi ferraven els cavalls, cansats 
del viatge. 

Més enllà el camí Ral travessa antics camps de 
conreu, alguns dels quals encara testimonien el 
seu caràcter agrari. Vora el camí ens acompa-
nyen diferents tipus d’arbres i d’arbusts: freixes 
de fulla petita, pins pinyers, alzines, alzines 
sureres, algun roure martinenc, llentiscles, galze-
rans, joncs, heures... i també el lligabosc japonès, 
una liana cultivada en jardins per fer tanques 
vegetals i que s’ha anat naturalitzant en zones 
de sòls humits. Al cantó de la Tordera el nivell 
del terreny és francament més baix, i la qualitat 
del sòl menor. Això es deu, en bona part, per-
què durant el segle passat es van dur a terme 
moltes extraccions d’àrids que van modifi car 
la topografi a i malmetre la fertilitat del sòl. La 
vegetació que hi creix són, doncs, bosquines, 
matollars i bardisses. Abans d’arribar a la plan-
ta d’àrids aquesta vegetació és més riberenca, i 
hi creixen salzes blancs i gatells, joncs i herbas-
sars humits.

L’altra masia que trobem és la Verneda, amb 
un entorn més agrari. Les gallines picotegen 

sota una alzina surera centenària, i enmig dels 
camps de conreu hi ha un parell de cirerers 
magnífi cs, que en poques setmanes fl oriran 
intensament. Caderneres, mallerengues, mos-
quiters, cueretes blanques, algun aligot i molts 
altres ocells acompanyen el nostre passeig fi ns 
als àrids. Al tornar podem baixar per algun dels 
camins que porten cap a la vora del riu i seguir 
les papallones de primavera: la papallona rei, 
les llimoneres i les blanquetes.

El pla de la Ferreria pateix molts impactes: el 
soroll de la carretera i l’autopista, l’abandona-
ment de propietats, abocaments incontrolats, 
abassegaments de materials impropis... però 
també conserva un paisatge rural que comença 
a ser únic al nostre municipi, amb unes àmplies 
panoràmiques del Montnegre i del Montseny i 
on hi podem fer un passeig.

Marta Miralles Cassina

A la Batllòria la gent surt a passejar cap al camí Ral. Aquest antic camí (la Via Augusta, de l’època 
dels romans!) travessa el pla de la Ferreria, un espai agrari testimonial situat sobre un sòl al·luvial 
que havia estat fèrtil i que caracteritza el paisatge de la conca mitjana de la Tordera

La Batllòria ha guanyat un nou equipament, 
Can Bruguera, un dels edifi cis batlloriencs més 
emblemàtics que formava part de l’antic casal 
dels Gualba, senyors de Montnegre (segles XV-
XVI). Diumenge 27 de febrer va tenir lloc l’acte 
d’inauguració de la rehabilitació durant la qual 
es van poder visitar les instal·lacions, conèixer 
el treball de l’Observatori de la Tordera, que hi 
té la seva seu, i gaudir de música en viu i un 
vermut popular.   
 
La planta baixa acull l’Observatori de la 
Tordera, un projecte impulsat des del 1996 per 
l’ajuntament de Sant Celoni en conveni amb 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 

(ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona 
i l’Agència Catalana de l’Aigua que s’encarrega 
de fer el seguiment continuat dels indicadors 
socioecològics a la conca de la Tordera, a més 
d’un punt d’informació. 
 
L’acte va comptar amb la presència del Secre-
tari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep 
Enric Llebot, el Director de l’Observatori de la 
Tordera, Martí Boada, el President del Consell 
de Poble de la Batllòria, Manel Bueno i de l’al-
calde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, a més 
de molts ciutadans i ciutadanes de la Batllòria i 
de Sant Celoni.

Amb la rehabilitació de can Bruguera, la Batllò-
ria guanya un nou equipament pel poble
 

Inauguració de la rehabilitació de Can Bruguera de la Batllòria 

Pont de la riera del Sot Gran

 El pla de la Ferreria amb el Montseny de fons
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Més de 50 persones participen a la pri-
mera reunió per preparar la Festa Major

 

S’obre el període 
de sol·licitud de 
subvencions per a les 
entitats del municipi
A partir del 21 de març s’inicia el perío-
de de sol·licituds de subvencions per a 
entitats i associacions de Sant Celoni i 
la Batllòria. Les orientacions per trami-
tar les subvencions i els formularis de 
sol·licitud es trobaran al web municipal 
www.santceloni.cat/entitats

Així mateix, si les entitats necessiten 
suport específi c es poden adreçar a l’àm-
bit de participació, a l’adreça de correu 
electrònic participacio@santceloni.cat 
o al telèfon 93 864 12 13. 

S’aprova la modifi cació del Pla general d’ordena-
ció per construir l’Hospital a Can Riera de l’Aigua

Més d’una cinquantena de persones repre-
sentants de diferents entitats del municipi 
van participar a la reunió del tret de sortida 
de la Festa Major 2011 el passat 21 de febrer.  
Durant la reunió, es van exposar els objectius, 
la proposta de programa, les comissions de 
treball i el calendari de reunions. Entre els 
aspectes més rellevants que es varen tractar 
destaca la voluntat de mantenir una oferta 
diversa d’activitats pensada per a totes les 
edats i l’objectiu de reforçar la participació i la 
implicació dels col·lectius, i les entitats a les 
diferents comissions de treball. 
La programació de la Festa Major s’iniciarà 
el cap de setmana del 27 i 28 d’agost amb 
l’acapte de sang, el 3 i 4 de setembre es 
duran a terme actes per commemorar el 30è 
aniversari de la Colla de Geganters i el plat 
fort de la festa arribarà el 9, 10, 11 i 12 de se-

tembre. Totes les entitats que vulguin incloure 
algun acte en el programa de la festa tenen 
fi ns el 17 de juny per proposar-ho.

Entorn

Per unanimitat el Ple municipal va aprovar 
provisionalment el 24 de febrer la modifi cació 
del Pla general d’ordenació que ha de perme-
tre construir l’hospital nou als terrenys de Can 
Riera de l’Aigua. El terreny, de 15 mil metres 
quadrats, passa així de sòl rústic a sòl per a 
equipament sanitari i es posen a disposició 
del CatSalut per a la construcció del nou 
hospital. L’emplaçament reuneix la superfície 
mínima per a la ubicació del cos principal 
de l’equipament i els seus serveis annexes, 
alhora que possibilitarà una ampliació futura 
de l’equipament i la disponibilitat de bones 
comunicacions per garantir el fàcil accés dels 
usuaris, dels subministraments i evacuació 
dels residus i especialment dels transports 
sanitaris urbans. 

L’àmbit de la modifi cació puntual se situa a 
la zona més al nord del nucli urbà defi nit per 
la riera del Pertegàs i la línea del tren d’alta 
velocitat, al costat de l’escola Josep Pallerola.

Ara, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona té quatre mesos per resoldre 
l’expedient. 

+ Informació
www.santceloni.cat/entitats

Segueix tota la informació de Festa Major a: 
www.santceloni.cat/festamajor
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La rehabilitació de l’església de Sant Llorenç 
de Vilardell ja és una realitat. Diumenge 13 
de febrer, més de 200 persones van omplir 
l’era de Sant Llorenç a l’acte d’inauguració 
que va comptar amb la participació dels veïns 
de Vilardell, Joan Coll Majó i Carles Colomo, 
les explicacions tècniques de Josep M. Abril, 
la música de Joan Colomo i la llegenda d’en 
Soler de Vilardell a càrrec de Ramon Verda-
guer. En la seva intervenció, l’alcalde de Sant 
Celoni, Francesc Deulofeu . va recordar que 
un dels eixos importants de treball des de  
l’ajuntament és “recuperar el patrimoni del 
municipi, per posar el dia el Sant Celoni dels 
pares i poder, així, projectar el Sant Celoni 
dels nostres fi lls”.

L’actuació a Sant Llorenç de Vilardell, amb un 
cost de 180.166 euros IVA inclòs, s’ha basat 
en la reparació i restauració de les condicions 
de seguretat i estabilitat de l’edifi ci. El pro-
jecte ha contemplat els treballs d’enderroc, 
reparació estructural de l’església, reforç de 
la fonamentació, tractament dels paraments 
interiors i exteriors, reparació de la porta de 
l’ermita, acabats exteriors i instal·lacions de 
sanejament.

L’Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat provi-
sionalment el Pla especial urbanístic i el Ca-
tàleg de masies i cases rurals que identifi ca i 
regularitza les 104 masies i cases rurals en sòl 
no urbanitzable que hi ha al municipi. Això 
suposa disposar d’un instrument àgil i útil, 
que, entre d’altres, facilitarà als propietaris la 
tramitació de qualsevol actuació tant d’obres 
de reconstrucció i rehabilitació com dels seus 
usos associats.

El juliol de 2010 ja es va aprovar de manera 
inicial i es va obrir un període d’informació 
pública i sol·licitant els informes preceptius a 
les diferents administracions. Durant aquest 
temps es van presentar dotze al·legacions 
que majoritàriament insistien en la millora 
de la normativa i aportaven informació de la 
propietat per completar la fi txa.

Ben aviat, vianants i bicicletes podran creuar 
la Tordera a l’alçada de Can Draper. El 28 de 
febrer ja va arribar l’estructura metàl·lica que 
farà de passera on actualment s’estan fi nalit-
zant els treballs d’obra civil. Tot i que aquesta 
fi ta s’assolirà durant el mes d’abril, no serà 
fi ns el mes de juny que s’obrirà al públic. 
Recordem que inicialment l’Ajuntament de 
Sant Celoni treballava amb el projecte de 
construcció d’una nova passera per refer la 
que es va endur el riu però amb motiu del 
pas de la canonada d’ATLL per Sant Celoni, i 
aprofi tant les difi cultats tècniques que suposa-
va un creuament soterrat de la infraestructura 
a la zona de Can Draper, es va  aprovar la 
proposta de construcció d’un aqüeducte amb 
un pas de vianants i bicicletes al seu damunt.

Oci nocturn al Molí de les Planes
El Ple municipal ha aprovat inicialment per unanimitat la modifi cació puntual del Pla general 
municipal d’ordenació relativa als usos recreatius i d’espectacles per fer més fàcil la implantació 
d’activitats musicals al polígon Molí de les Planes. Si bé fi ns ara només es podien instal·lar locals 
musicals a 105 metres de la C35, un cop aprovada defi nitivament la modifi cació ho podran fer a 
tot el polígon en agrupació de naus, que és el predominant en el Molí de les Planes (naus inici-
alment grans que es van compartimentar en divisions inferiors). Ara l’activitat recreativa podrà 
ser colindant a una altra nau (amb ús industrial o recreatiu, de forma indiferent). Pel que fa a 
Can Pàmies, d’acord amb el veinat de la zona, es va acordar mantenir l’ús de restauració però no 
d’activitat recreativa.

Un gran nombre de persones van voler celebrar 
la recuperació de Sant Llorenç i el seu entorn

Restauració 
de l’església de 
Sant Llorenç de 
Vilardell

La intervenció ha permès restaurar les condi-
cions de seguretat i estabilitat de l’Església de 
Sant Llorenç. 

El regidor d’Entorn, Marià Perapoch i l’equip re-
dactor del Pla es van reunir amb els propietaris 
per copsar les seves inquietuds abans d’elevar el 
projecte al Ple

Pla especial urbanístic i Catàleg de masies 
i cases rurals

Passera sobre la Tordera a Can Draper

Les obres de la passera fi nalitzaran el mes 
d’abril i serà transitable el juny 

Aquesta passera cobreix el total de la llum de 54 metres de longitud amb un pas útil per a via-
nants i bicicletes de 3,20 metres. Tots els elements d’acabat així com el color de la pròpia estruc-
tura metàl·lica s’han escollit per tal d’integrar-los a l’entorn de la Tordera.
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*QUEDA’T 
AQUESTES 

PÀGINES I BUSCA 
EL TEU CURS!

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

(PQPI-PTT) AUX. EN VENDES, 
OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
Formació professional elemental per 
a joves amb la fi nalitat de proporcio-
nar recursos personals i professionals 
per accedir a un lloc de treball relaci-
onat amb l’especialitat i/o continuar 
la seva formació.
Sortides professionals: 
Comerç, gestió administrativa, 
distribució i logística
Data d’inici: setembre de 2011
Durada de l’activitat: 
de setembre a juny
Horari: Disponibilitat matins i tardes
Preu: gratuït
Tutora en l’especialitat: 
Ester Agustí López
Requisits: Joves de 16 a 21 anys que 
no han obtingut el títol de Graduat 
en Educació Secundària Obligatòria.
Organitza: Pla de transició al treball 
(Ajuntament de Sant Celoni i Depar-
tament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya)

(PQPI-PTT) AUX. EN MUNTATGES 
D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I 
D’AIGUA I GAS
Formació professional elemental per 
a joves amb la fi nalitat de proporcio-
nar recursos personals i professionals 
per accedir a un lloc de treball 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.
Data d’inici: Setembre de 2011
Durada de l’activitat: 
De setembre 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)

PROGRAMACIÓ FORMATIVA DE 
TALLERS PER A EMPRENEDORS

MARÇ
L’elecció de la forma jurídica
15 de març de 10 a 14 h
22 de març de 16 a 20h

ABRIL
Habilitats directives
5 d’abril de 10 a 14 h
12 d’abril  de 16 a 20 h

Fonaments comercials i 
de negociació 
26 d’abril de 10 a 14 h
27 d’abril de 16 a 20 h

MAIG:
Màrqueting
3 de maig de 10 a 14 h
10 de maig de 16 a 20 h

JUNY:
E-Commerce 
a partir 16 de juny curs on line 

Informació i inscripcions
Sax Sala 
C/ Montserrat, 28 
al telèfon 93 867 41 75 
o bé per correu electrònic 
creacioempreses@santceloni.cat

Organitza: Ajuntament de Sant 
Celoni

APRENDRE A EMPRENDRE

Tens una idea de negoci? T’informa-
rem i orientarem: passos previs que 
cal planifi car, com obtenir les dades 
per tal elaborar el pla de viabilitat, 
com capitalitzar l’atur, les formes 
jurídiques més adequades d’acord 
al tipus d’activitat així com la seva 
tributació, el pla d’inversions i de 
fi nançament, despeses fi xes i varia-
bles, requisits per tal d’accedir a ajuts 
i subvencions, productes bancaris 
per a emprenedors i estudi de casos 
pràctics. Al fi nalitzar la sessió es farà 
entrega del pla d’empresa.

L’objectiu d’aquestes sessions és fa-
cilitar les eines necessàries per tal de 
recollir tots els aspectes que interve-
nen quan volem crear una empresa.

Dia i hora: Tots els dijous d’11 a 13 h
Lloc: Sax Sala - Centre de Formació i 
Ocupació Baix Montseny
Organitza: Sax Sala

Informació i inscripcions
Per formalitzar la inscripció cal 
adreçar-se a Sax Sala, 
C/ Montserrat, 28 de Sant Celoni, 
al telèfon 93 867 41 75 
o bé per correu electrònic 
creacioempreses@santceloni.cat

CÀPSULES FORMATIVES
Accions formatives gratuïtes adreça-
des a totes aquelles persones en edat 
laboral que estiguin inscrites al Servei 
Municipal d’Ocupació i que vulguin 
ampliar i/o millorar el seu coneixe-
ments i ús dels diferents recursos per 
a trobar feina, inclòs l’ús de les noves 
tecnologies. És una formació de curta 
durada (2 hores), fl exible, actualit-
zada i a mida, ja que les persones 
interessades poden apuntar-se a una 
sessió o a totes.

Dates i horari de l’activitat:

Currículum / 
carta de presentació
Dimarts 08/03/2011
Dimarts 05/04/2011
Dimarts 10/05/2011

Canals de recerca
Dimarts 15/03/2011
Dimarts 12/04/2011

Recerca per Internet
Dimarts 22/03/2011
Dimarts 26/04/2011

Procés de selecció i noves eines 
(Videocurriclum, facebook...)
Dimarts 29/03/2011
Dimarts 03/05/2011

Preu: Gratuït
Lloc: Sax Sala 
c/ Montserrat,28
Organitza: 
Ajuntament de Sant Celoni 
Inscripció: Totes aquelles persones 
que vulguin participar, han de reser-
var plaça, presencialment en el Club 
de feina (dilluns, dimarts i dijous de 
9 a 13.30 h) i/o per correu electrònic 
orientaciolaboral@santceloni.cat. 
Les places són limitades

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

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

Durada del curs: 
del 29 d’abril al 16 de juny
Horari: 
dimarts i dijous de 18 a 19.30 h
Preu: 9,59 euros
Matrícula: del 14 al 16 de març 
(període per a les persones del 
municipi)
dies 17 i 18 de març (període obert a 
tothom)
Organitza: Ajuntament de Sant 
Celoni

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 28 d’abril al 15 de juny
Horari: 
dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 103,85 euros
Matrícula: 
del 14 al 16 de març 
(període per a les persones del 
municipi)
dies 17 i 18 de març 
(període obert a tothom)
Organitza: Ajuntament de Sant 
Celoni

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

Durada del curs: 
del 29 d’abril al 16 de juny
Horari: 
dimarts i dijous de 19.30 a 21 h
Preu: 103,85 euros 
Matrícula: 
del 14 al 16 de març 
(període per a les persones del 
municipi)
dies 17 i 18 de març 
(període obert a tothom)
Organitza: 
Ajuntament de Sant Celoni

CURS BÀSIC DE D’EDICIÓ DE 
VIDEO (Adobe Premiere)
Conceptes bàsics d’edició digital de 
video: titulació, transicions, efectes, 
pistes d’audio, etc 
Data d’inici: 6 de maig (7 sessions).
Horari: divendres de 19 a 21 h 
Preu: 53 euros (el preu inclou els 
materials)
Es requeriex conèixer el sistema 
operatiu del nostre ordinador (clicar 
amb el ratolí, copiar, enganxar, obrir, 
moure, arrossegar, etc.)
A càrrec de: Ricard Sanz
Organitza: Ajuntament de Sant 
Celoni
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EXPRESSIó ARTÍSTICA

AULA TALLER – MÚSICA PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT
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 de Sant Celoni

AULA TALLER – TEATRE PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT
La proposta pretén afavorir la crea-
tivitat i les vies d’expressió, utilitzant 
el teatre com a vehicle. Improvisar 
situacions, crear petites representaci-
ons, fi car-nos dins d’un personatge, 
són propostes que ens ajudaran a 
alliberar tensions o relacionar-nos 
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 de Sant Celoni

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: 27 d’abril (8 sessions)
Horari:  
Nivell 1: dimecres de 20.30 a 21.30h
Nivell 2: dilluns de 20.30 a 21.30h
Preu: 43 euros
Requisits: és imprescindible portar 
la guitarra
A càrrec de: Matias Inzunza
Organitza: 
Ajuntament de Sant Celoni

BALLS DE SALÓ
Ens endinsarem en el món del Tango 
i passejarem una mica per altres balls: 
pasdoble, vals, fox, cha cha cha, 
rock, swing, salsa i merengue.
Adreçat a gent amb ganes d’apren-
dre a ballar. Cal portar parella.

Data d’inici: 5 de maig (7 sessions)
Horari:  
Grup A: dijous de 20.30 a 22h
Grup B: divendres de 21 a 22.30h
Preu:  42 euros per parella
A càrrec de: Antonio Garcia
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

INICIACIÓ A LA GRALLA
Iniciació al món de la gralla, tècnica 
bàsica. Adreçat a persones que no 
han tocat mai la gralla.
És imprescindible portar l’instrument.
Data d’inici: 
dilluns 2 de maig (8 sessions)
Horari: dilluns de 20 a 21h
Preu: 50 euros
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

EDICIÓ DE PARTITURES. 
PROGRAMA FINALE
Coneixements bàsics d’edició de 
partitures amb el programa Finale. 
Adreçat a persones que ja coneguin 
el llenguatge musical, des de qualse-
vol nivell. Introducció de dades amb 
el teclat i el ratolí. És recomanable 
portar l’ordinador personal. Si no en 
teniu, consulteu a consergeria del 
centre.
Data d’inici: dilluns 2 de maig 
(8 sessions)
Horari: dilluns de 19.45 a 20.45h
Preu: 43 euros
A càrrec de: Carles Ferrer
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

MÚSICA PER A NADONS
Sessions de música per a compartir 
pares i fi lls de menys de 12 mesos.
Jocs de falda, cançons, jocs rítmics, 
eines per a l’educació de la veu i de 
l’oïda.
Data d’inici: 
dilluns 2 de maig (4 sessions)
Horari: dilluns de 16 a 17 h
Preu: 17 euros per persona 
(els nadons no paguen)
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

ALTRES

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 
guiades, visualitzacions, Mantres, 
Bols de Quarç i Tibetà.
Data d’inici: 2 de maig (5 sessions)
Horari:  dilluns de 19 a 20.30h
Preu: 35,20 euros
A càrrec de: Marta Vigas
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

TALLER D’INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL
Des de la consciència emocional, ani-
rem fent un recorregut per la gestió 
emocional, l’autonomia personal i les 
habilitats comunicatives i de relació, 
per tal que els assistents vagin orga-
nitzant la seva pròpia caixa d’eines.

Data de realització: dissabte 28 de 
maig (única sessió)
Horari: de 9 a 14.30h
Preu: 30 euros
A càrrec de: Josep Toll
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

FENG SHUI
El Feng Shui és una ciència mil·lenària 
de l’Orient que estudia de quina 
manera l’espai infl ueix en la nostra 
salut física i emocional. Tot allò que 
ens envolta (ja sigui la nostra casa o 
el nostre lloc de treball) ens infl ueix 
de forma positiva o negativa. 
Amb aquest curs teòric i pràctic 
aprendrem a equilibrar els nostres 
espais i així millorar notablement la 
nostra qualitat de vida.
Data d’inici: divendres 29 d’abril 
(5 sessions)
Horari: divendres de 19.30 a 22h
Preu: 64 euros
A càrrec de: Dolors Marès
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

ARTERÀPIA PER INFANTS
És un procés que utilitza el llenguat-
ge artístic com a mitjà de comunica-
ció, potenciant el desenvolupament 
de les capacitats creadores que la 
persona posseeix  a través d’un pro-
cés artístic.
Data d’inici: del 3 maig  al 15 de 
juny (8 sessions)
Horari: els dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 32 euros
A càrrec de: Ione Rubio 
Lloc: Centre Cívic del carrer major, 
15. La Batllòria. 
Organitza: Centre Cívic “Les Case-
tes” – La Batllòria  

ARTERÀPIA PER ADULTS 
És un procés que utilitza el llenguat-
ge artístic com a mitjà de comunica-
ció, potenciant el desenvolupament 
de les capacitats creadores que la 
persona posseeix  a través d’un pro-
cés artístic.
Data d’inici: del 3 maig  al 15 de 
juny (8 sessions)
Horari: els dimarts, de 19 h a les 
20.30
Preu: 47 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: Centre Cívic del carrer major, 
15. La Batllòria.
Organitza: Centre Cívic “Les Case-
tes” – La Batllòria  

IOGA
Activitat que ens permet aprendre a 
relaxar-nos adquirint fl exibilitat.
Data d’inici: del  11 d’abril al 4 de 
juny ( 10  sessions )
Horari: els dilluns, de 17.30 a 18.45
Preu: 42 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: Centre Cívic del carrer major, 
15. La Batllòria.
Organitza: Centre Cívic “Les Case-
tes” – La Batllòria

IOGA
Activitat que ens permet aprendre a 
relaxar-nos adquirint fl exibilitat.
Data d’inici: del 13 d’abril al 22 de 
juny (11 sessions)
Horari: els dimecres, de 18.30 a 20h
Preu: 55 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: Centre Cívic del carrer major, 
15. La Batllòria.
Organitza: Centre Cívic “Les Case-
tes” – La Batllòria

JARDINERIA PER AFICIONATS 
Reconèixer les plantes, estudiar les 
seves malalties, manteniment de 
jardins, etc
Horari: divendres de 18.30 a 20.30h 
(10 sessions).
Data d’inici: 8 d’abril. 
Preu: 66,30 euros El preu inclou els 
materials.
A càrrec de: Mireia Teixidó, tècnica 
en jardineria i horticultura.
Organitza: Sax Sala – Formació en 
oci i lleure

CURS DE RESTAURACIÓ 
DE MOBLES
Recuperació de mobles antics, 
vernissat, decapatge, etc.
Data d’inici: 13 d’abril
Horari: dimecres de de 19.30 a 
21.30 h (6 sessions)
Preu: 106 euros (el preu inclou els 
materials)
El preu inclou els materials. Els alum-
nes han de portar un moble de peti-
tes dimensions per poder treballar.
A càrrec d’: Eva Riera, restauradora.
Organitza: Sax Sala – Formació en 
oci i lleure

CURS D’INICIACIÓ AL 
LLENGUATGE DE SIGNES
Curs per aprendre la llengua de 
signes catalana i apropar-nos a la 
realitat de les persones sordes.
Data d’inici: 21 d’abril
Horari: dijous de 19h a 21h
Preu: 66,25 euros
A càrrec de Montse Gil, docent  de 
LSC (llengua de signes catalana) 
Organitza: Sax Sala – Formació en 
oci i lleure

INCIACIÓ AL TIR AMB ARC
Classes teòriques i pràctiques, 
coneixement del material i de les 
diferents modalitats (bosc, olímpic, 
camp, etc)
Data d’inici: 7 de maig.
Horari: dissabte de 10 a 12 h 
(4 sessions)
Preu: 20 euros. El preu inclou els 
materials
A càrrec de: Club Arc Sant Celoni
Organitza: Sax Sala – Formació en 
oci i lleure

CATA DE VINS
Adquisició de les tècniques bàsiques 
per poder distingir i apreciar les dife-
rents varietats i elaboracions de vins 
blancs, rosats i negres 
Data d’inici: 19 de maig.
Horari: dijous de 19.30 a 21.30h 
(3 sessions)
Preu: 99 euros. El preu inclou els 
materials
A càrrec de: Delícies Gourmet i 
Restaurant El Cruce 
Organitza: Sax Sala – Formació en 
oci i lleure

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

Sax Sala
Centre de formació i ocupació 
del Baix Montseny

Escola d’adults

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

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

Requisits generals: 
majors de 18 anys 

Període de matriculació:  
del 14 al 16 de març 
(període per a les persones del municipi)
dies 17 i 18 de març 
(període obert a tothom)

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres, de 15 a 20 hores

Adreça: 
C/  Montserrat 28
Tel.:  93 867 41 75
a/e: cfadults@santceloni.cat

Cursos de català

Informació, proves de col·locació
i inscripcions: 
Per millorar els coneixements de català

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

- Cursos per aprendre a usar correctament 
el català escrit (nivells intermedi, de sufi ci-
ència i superior)

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

Inscripcions 
Període de matrícula: 
• Primera setmana de febrer
• Segona quinzena de setembre

Horari: de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 
16 a 19.30 h i divendres de 10 a 13 h

Adreça: Sax Sala   C. Montserrat, 28 
08470 Sant Celoni – Telèfon 93 867 41 75
santceloni@cpnl.cat – www.cpnl.cat

Formació en oci i lleure

Programació trimestral de cursos i tallers 
d’oci i lleure de temàtica diversa, i que es 
desenvolupen en diferents equipaments del 
municipi.

Adreça: 
Sax Sala. 
Centre de formació i ocupació del Baix 
Montseny
C/  Montserrat 28
Tel.: 93 867 41 75
a/e: formació@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 educa-
ció 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 

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

Període de preinscripció/matriculació: 
Període de presentació de sol·licituds: del 9 
al 20 de maig, ambdós inclosos.
Xerrada informativa per a pares i joves el 
20 de maig a les 20:00 
Entrevistes: 9 de maig al 14 de juny de 
2011
Publicació de les relacions baremades: 10 
de juny de 2011
Període de reclamacions: 14,15 i 16 de 
juny de 2011   
Publicació de les relacions baremades defi -
nitives: 20 de juny de 2011         
Publicació de les relacions d’alumnat  ad-
mès: 8 de juliol de 2011
Període de matrícula: del 2 a 12 de setem-
bre de 2011, ambdós inclosos

Horari d’atenció al públic: 
Matins de 9.30  a 13.30 hores. Visites 
concertades per telèfon

Adreça:  
Sax Sala Centre de formació i ocupació del 
Baix Montseny
C/ Montserrat, 28
93 867 41 75 
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 i 
sol·licitud de preinscripció podeu consultar 
el tríptic del PTT en la web de l’Ajuntament 
a www.santceloni.cat/ptt 

Formació Ocupacional i Contínua

La formació ocupacional i contínua són 
nous eixos bàsics de treball a Sax Sala. 
Els objectius d’aquesta formació és el 
de millorar l’ocupabilitat de les persones 
aturades, la formació dels treballadors i 
treballadores de les empreses i de les noves 
emprenedores i emprenedors.

Oferta formativa i període de matrícula
Durant el curs s’anirà publicitant l’oferta de 
formació ocupacional i contínua i els perí-
odes de matrícula de cadascun dels cursos 
que s’ofereixin.

Destinataris:
Persones en situació d’atur, treballadors i 
treballadores i/o emprenedors i emprene-
dores.

Horari del servei:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Adreça:
Sax Sala
C/ Montserrat, 28
Tel: 938674175
formacio@santceloni.cat

Ocupació

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.

Horari d’atenció al públic:  
de dilluns a dijous  de  9 h a 13 h i dilluns 
de 17 h a 19 amb visita concertada
dilluns, dimecres i dijous dins l’ horari de 
matí de 9 a 13:30 i els dilluns i dimarts de 
17 h a 20 h els ja inscrits tenen accés al 
Club Feina

 Adreça:
Sax Sala. Centre de formació i 
ocupació del Baix Montseny
Tel: 938674175
orientaciolaboral@santceloni.cat

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 sub-

vencions
- formació empresarial
- consulta de bibliografi a i documentació

Adreça:
Sax Sala
Tel: 93 867 41 75
saxsala@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 persones amb discapacitats
- Aula Taller

Teatre per a persones amb discapacitats
- Guitarra d’acords
- Balls de Saló
- Aprèn a meditar
- Iniciació a la gralla
- Edició de partitures. Programa Finale
- Introducció a la intel·ligència emocional
- Feng Shui
- Música per a nadons

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres
Matins de 10 a 1
Tardes de 5 a 8

Adreça: 
C/ Sant Josep, 18
Tel.: 93 867 40 89
a/e: centrexpressio@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:
- Ioga
- Arteràpia per nens i nenes
- Arteràpia per adults

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

Ofi cina de Català de Sant Celoni

L’Ofi cina de Català de Sant Celoni, la qual 
depèn del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística i de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, pretén facilitar el coneixement, 
l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de 
Catalunya en tots els àmbits.

Assessorament lingüístic a empreses, 
organitzacions, entitats i comerços
Per resoldre dubtes i escriure en català amb 
seguretat

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

- Informació sobre productes informàtics 
en català

- Disponibilitat de models de documents 
per a associacions i empreses

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

Programes concrets al territori
- Difusió de recursos lingüístics

- Voluntariat per la llengua 
(dues edicions l’any)

- Informació del CPNL i del programa 
Voluntariat per la llengua al comerç de 
Sant Celoni

- Distribució de materials i recursos lingüís-
tics al comerç i a entitats de Sant Celoni 

- Distribució del “catàleg Jocs en català” 
i difusió del comerç de Sant Celoni que 
disposa de jocs en català

- Establiment d’acords amb entitats per tal 
de potenciar l’ús de la llengua catalana

Ofi cina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Telèfon 93 864 12 13 
santceloni@cpnl.cat
www.cpnl.cat
Horari d’atenció al públic: 
dimarts i dijous de 9 h a 12.30 h

Més informació
www.santceloni.cat/clip
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Espai públic

Una seixantena de persones s’interes-
sen per l’adopció de gossos a l’estand 
ubicat al Mercat setmanal
Una seixantena de persones es van interessar per 
l’adopció de gossos a l’estant que l’empresa Help 
Guau, que fa el servei de recollida, acollida i adopci-
ons d’animals domèstics a Sant Celoni, va instal·lar 
davant l’Ajuntament dimecres 11 de febrer. Es tracta 
d’una de les accions de promoció de l’adopció que 
l’empresa ha de fer dins el contracte establert amb 
l’ajuntament. Igualment, Help Guau disposa d’un 
web on consultar els diferents exemplars aban-
donats al municipi (www.helpguau.com) i que es 
poden visitar al centre d’acollida que tenen a Argentona (tel. 93 756 11 14). Les propera data que 
visitaran el mercat setmanal serà el dia 11 de maig.
 
Les persones interessades en adoptar un animal de companyia també es poden posar en contac-
te amb l’àrea d’Espai públic (tel. 93 864 12 16, al carrer Bruc, 26 de 8 a 14 h). En cas que l’ani-
mal escollit s’hagi recollit a Sant Celoni, l’ajuntament assumeix el cost del xip i l’esterilització.

Aquests són alguns dels gossos abandonats darrerament a Sant Celoni: 

MAO 
Mestís,  mascle, 
mitjà, jove

ZAR  
Mestís,  mascle, 
mitjà, jove

Completada la millora
de la plaça Carles Damm
Durant el mes de febrer s’ha dut a terme la 
segona i defi nitiva fase de remodelació de 
la plaça de Carles Damm. S’hi han col·locat 
tanques d’inspiració antiga, s’han adequat els 
accessos i s’ha complementat amb l’arran-
jament del paviment de terra i marges del 
carrer de Canàries. Les millores a la plaça no 
s’han pogut acabar fi ns ara degut a les obres 
d’eliminació del pas a nivell i de construcció 
del nou pas de vianants sota la via.

Un pas més en la reduc-
ció de la contaminació 
lumínica a la C35
Fa unes setmanes, l’ajuntament ha substituït 
12 fanals de bola blanca situats paral·lels a 
la carretera C35 per adequar-los a la darrera 
normativa en matèria d’estalvi energètic i, 
especialment, per reduir la contaminació 
lumínica. D’aquesta manera s’aconsegueix 
avançar en el pla municipal d’actualització 
del parc d’enllumenat públic.

Noves  millores d’acces-
sibilitat als carrers de 
Jaume I i Ramis
El mes de març començaran els treballs de 
millora de les cruïlles de dos importants eixos 
viaris: Jaume I i Ramis. El projecte preveu 
adequar les voreres de les cantonades per fer 
més còmode la mobilitat i, alhora, millorar 
la seguretat. Per Jaume I, suposarà un avenç 
molt rellevant en la línia de consolidar-ne el 
seu caire comercial. Pel que fa Ramis, l’ac-
tuació se centrarà en dos punts: cantonada 
amb Campins-Tarragona i amb Grup Escolar-
Univers.

Enjardinament de la pla-
ça del carrer Tordera a la 
Batllòria
Properament s’enjardinarà la plaça situada 
entre els carrers Tordera- Escoles- Lluís Com-
panys de la Batllòria. S’hi crearan diversos 
parterres de vegetació amb sistema de reg 
automàtic. Amb la intervenció es vol aportar 
una mica d’endreça i color a una plaça molt 
utilitzada pel veïnat. 

Arranjat el pont de la 
Riera d’Olzinelles, prop 
de can Draper
El pont sobre la riera d’Olzinelles situat a 
prop de can Draper s’ha ampliat i dotat de 
noves tanques de protecció. En aquesta inter-
venció s’ha vetllat per un tractament adient  
amb la utilització de tanca de fusta tractada i 
pigmentat del paviment. El pont és un accés 
habitual cap a la zona de Bocs i per temes de 
vigilància forestal.

FURA 
Mestís,  femella, 
mitjà, jove

DOUGLAS 
Mestís,  mascle, 
mitjà, adult

MELY
Mestís,  femella,
mitjà, cadell

El pont s’ha adequat amb material integrat 
a l’entorn
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Promoció econòmica

L’Ajuntament i les associacions 
empresarials del Baix Montseny cooperen 
en projectes de promoció econòmica
Amb l’objectiu de coordinar i compartir els projectes municipals de promoció econòmica,  
l’Ajuntament de Sant Celoni es va reunir a fi nals de gener amb els representants de les as-
sociacions empresarials amb presència al Baix Montseny. La trobada, presidida per l’alcalde 
Francesc Deulofeu i per la regidora Laura Costa, va comptar amb la participació de Pimec-
Vallès Oriental, el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny,  l’Associació d’Emprenedors del 
Baix Montseny, les empreses químiques de Sant Celoni i la UBIC. 

Els agents socioeconòmics van manifestar el seu interès en realitzar periòdicament aquestes 
trobades de coordinació per tal d’encetar projectes comuns entre el sector públic i el sector 
privat amb la fi nalitat de millorar la competitivitat de les empreses de la zona i crear nova 
ocupació.

Comença a preparar-se la II Setmana 
gastronòmica del Baix Montseny
El passat 22 de febrer l’Ajuntament, en una reunió amb els restauradors del municipi, va donar 
el tret de sortida als preparatius de la II Setmana gastronòmica del Baix Montseny, que en l’edi-
ció d’enguany se celebrarà a la tardor amb l’objectiu de potenciar els productes de la terra en 
la nostra cuina. Durant una setmana i en el marc de la marca turística Sant Celoni. Bosc, Cuina 
i Patrimoni, s’organitzaran un conjunt d’activitats per tal de difondre la qualitat gastronòmica 
del Baix Montseny. Els restaurants i bars del municipi oferiran menús creats especialment per 
aquesta ocasió i elaborats amb productes locals.

I Jornada 
d’Emprenedoria 
i Empresa

Dijous 31 de març

Sax Sala
Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny

 9.45 h   Acreditacions

 10.00 h   Presentació de la jornada
  Laura Costa i Olivé, 
  regidora de Promoció 
  Econòmica

 10.10 h  Reptes per l’emprenedoria a 
  l’actualitat: oportunitats i 
  necessitats en temps de  crisi  
  David Urbano, doctor en 
  Administració i Direcció 
  d’ Empreses

 11.30 h  Pausa - cafè

 11.45 h   Creativitat Catalana 
  al Sillycon Valley
  Ariadna Mateu, 
  sòcia d’Innovalley

 13.00  - 14.30 h  Presentació d’entitats i recursos  
  per a l’emprenedoria

  - Departament d’Empresa i 
   Ocupació: INICIA per la 
  creació d’empreses
  - Microbank
  - Caixa Catalunya
  - Institut Català de Finances 
  - Avalis
  - FIDEM
  - Pimec 
  - Jove Cambra
  - Unió de Botiguers
  - Associació d’Emprenedors 
   Baix Montseny

 16.30 h   Jornada de Networking 
  Baix Montseny
  El meu negoci en un minut: 
  l’Elevator Pitch 
 
    Inici del Networking

 20 h  Cloenda a càrrec de l’alcalde
  Francesc Deulofeu i Fontanillas
  
  Presentació I Edició   
  Premis d’Emprenedoria i   
  Empresa
  Presentació Viver d’Empreses 

 20.30 h Refrigeri 

Inscripcions: 
Matí 10 euros - Tarda 15 euros
Tot el dia 20 euros
Tel. 93 867 41 75
www. santceloni.cat/jornadaempresarial

Places limitades a la capacitat de les sales

No te la pots perdre!

El Servei Municipal d’Ocupació va atendre 
prop de 1.500 usuaris l’any 2010
El Servei Municipal d’Ocupació, ubicat a Sax Sala, va atendre 1.463 persones usuàries l’any 
2010. Aquest servei dóna suport al procés de recerca de feina assessorant, orientant i acom-
panyant a l’usuari fi ns a la seva inserció laboral o millora del lloc de treball. El dilluns, dime-
cres i dijous de 9 a 13.30 h es posa a disposició de la ciutadania un espai des d’on fer recerca 
d’informació sobre ofertes de treball, ordinadors per a l’elaboració de CV, accés gratuït a 
Internet i a un telèfon per a la realització de trucades relacionades amb la recerca de feina, 
informació sobre formació i un punt d’autoservei del Servei d’Ocupació de Catalunya, per fer-
hi tràmits on line.   
 
Durant l’any 2010, s’han realitzat:  

- 506 entrevistes d’orientació laboral

- 1.463 persones han fet ús del Servei

- 4.968 consultes o accions (elaboració de curriculums, consulta d’ofertes laborals a la premsa 
o Internet... ) 

- 228 persones han fet formació en tècniques de recerca de feina

- S’han buscat candidats per 72 ofertes de llocs treball proposades per diferents 
empreses de la zona

 



17

Sostenibilitat

Sant Celoni Comerç, 
ben actiu
Fira de rebaixes al carrer
Un total de 27  botigues de diversos sectors 
van participar en la fi ra Rebaixes al Carrer 
que es va portar a terme durant tot el dissab-
te 5 de febrer al llarg del carrer Major, Anselm 
Clavé, plaça de la Vila, plaça d’en Nicola i 
Església. 

Lliurament de tres carros d’anestè-
sia a l’Hospital de Sant Celoni
L’11 de febrer Sant Celoni Comerç i l’entitat 
Catalunya contra el càncer de Sant Celoni van 
fer el lliurament a l’Hospital de Sant Celoni 
de la donació recollida durant la campanya 
de Nadal amb les compres que els clients han 
fet amb la targeta de Sant Celoni Comerç. Per 
cada compra realitzada amb aquesta targeta 
durant les festes nadalenques, la Caixa apor-
tava 1euro per aquesta campanya solidària, 
que han permès comprar tres carros d’anes-
tèsia pel quiròfan amb un cost de 5.500 
euros.

Els i les comerciants del municipi i l’àrea de 
Promoció econòmica van valorar la 1a Fira de 
Nadal i les diverses activitats de dinamització 
nadalenques el passat 22 de febrer. Les valora-
cions van ser positives encara que es va acordar 
reforçar la difusió d’aquest esdeveniment per 
aconseguir més públic d’altres municipis en 
properes edicions.

A la reunió, a la que van assistir més d’una vin-
tena de comerciants, la regidora Laura Costa va 
explicar també el calendari d’actes previst pel 
segon trimestre de l’any, destacant la celebració 
de les festes de Sant Jordi i la nova edició de l’Agromercat que enguany es farà el 30 d’abril.

Finalment, també es va informar que l’Ajuntament està realitzant actualment un cens dels esta-
bliments comercials amb l’objectiu de disposar de dades objectives sobre la situació actual del 
sector comercial de la vila. 

Per a més informació: desenvolupament@santceloni.cat

Els botiguers i l’Ajuntament valoren 
la 1a Fira de Nadal

A Sant Celoni generem menys residus 
i reciclem més. Enhorabona!

  2009 2010  Variació

Recollida als contenidors    
 Orgànica (kg) 607.940,0 633.980,0 4,28%
Paper i Cartró (kg) 277.251,9 269.312,3 -2,86%
 Envasos (kg) 149.426,7 156.152,3 4,50%
 Vidre (kg) 276.130,2 255.281,4 -7,55%
 Rebuig (kg) 6.015.660,0 5.994.280,0 -0,36%

Recollides diverses 
 Deixalleria (kg) 415.069 370.164 -10,82%
Porta a porta (kg) 124.880,0 106.564,0 -14,67%
 Voluminosos (kg) 121.500,0 128.460,0 5,73%
 Piles (kg) 640,4 774,1 20,88%
 Fluorescents (kg) 1469 1000 -31,93%
 Textil (kg) 32.486 32.871 1,19%
 Ferralla (kg) 1.100 1.420 29,09%
 Oli (l) - 1.715 -
 

Menys residus!
Actualment a Sant Celoni la mitjana diària 
de producció d’escombraries per habitant és 
d’1,27 kg, el valor més baix dels municipis 
del Baix Montseny. Concretament la fracció 
resta suposa 0,98 kg/habitant i dia i la matèria 
orgànica 0,10 kg/habitant i dia. L’evolució dels 
darrers any mostra una clara tendència a la 
reducció, és a dir, a la disminució de la quanti-
tat de residus tenint en compte que l’any 2006 
se’n generaven 1,51 kg per persona i dia.

Paral·lelament a aquesta evolució de la reco-
llida selectiva, la recollida de la fracció rebuig 
als contenidors ha disminuït un 0,36%, que 
s’explica per la baixada general del consum. 
En xifres absolutes, l’any 2010 Sant Celoni va 
deixar d’enviar més de 21 tones a l’abocador 
de Santa Maria de Palautordera.

Més reciclatge!
El 22,6% dels residus generats a Sant Celoni 
es recullen selectivament, es dipositen als seus 
contenidors corresponents i es porten a les 
plantes de valorització i tractament. 

La recollida de residus reciclables (orgànica, 
paper/cartró, vidre i envasos) a través dels con-
tenidors repartits per la vila ha experimentat 
una certa estabilització en relació a l’any passat 
(+0,30%). La recollida selectiva de matèria 
orgànica a Sant Celoni segueix augmentant: 
si l’any 2006 es recollien 586 tn aquest any 
2010 s’han arribat a 634 tn, el 
que posa de manifest l’esforç 
de celonins i celonines per 
disposar d’un espai a casa per 
separar la matèria orgànica 
(aproximadament el 40 % del 
pes de la bossa d’escombra-
ries) i contribuir a una bona 
recollida selectiva, i disminuir 
la fracció resta. Pel que fa al 
paper i cartró és especialment 
important la davallada que hi 
ha hagut en la recollida porta 
a porta, recollida fonamen-
talment comercial (dijous i 
dissabte i recollida del mercat 
setmanal) el que refl ecteix la 
situació de crisi econòmica 
que estem patint.

La utilització de la deixalleria (370 tones/any), 
la recent posada en marxa de les minideixalle-
ries, la bona utilització dels contenidors d’oli 
domèstic usat de cuina (1.715 litres), han estat 
avanços importants en la recollida de residus 
del nostre municipi.
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Esports

Or per dos 
arquers celonins
Eloi Iglesias, en la categoria benjamí d’arc 
nu, i Joan Cano, en la de veterans d’arc 
compost, han guanyat la medalla d’or al 
Campionat de Barcelona de Sala disputat el 
darrer cap de setmana de febrer a Caldes 
de Montbui. Eloi, amb 294 punts sobre 300, 
va establir un nou rècord de Catalunya en 
la seva categoria, superant en vuit punts la 
seva marca. Enhorabona!

Jocs esportius 
escolars: el 12 de 
març sortida amb 
bicicleta oberta a 
les famílies
Dins la programació de Jocs esportius es-
colars el proper dissabte 12 de març s’ha 
previst una sortida amb BTT oberta a tots 
els nens i nenes de primària de les escoles 
de Sant Celoni i les seves famílies. La sortida 
començarà a les 10 del matí davant del Cen-
tre Municipal d’Esports Sot de les Granotes i 

s’allargarà fi ns les 12 del migdia. Per 
participar a la sortida és obligatori 
portar casc. 

La següent cita serà el 9 d’abril 
amb una jornada de senderisme 
oberta també als pares i mares. 
La sortida serà a les 10 del 
matí des de la plaça Comte 
del Montseny i el recorregut 
serà pel Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor.

+Informació:
93 864 12 13

Passejada guiada per la 
Vall d’Olzinelles tot fent salut!
Diumenge 13 de març, l’Ajuntament de 
Sant Celoni i la Diputació de Barcelona 
organitzen una passejada per la Vall 
d’Olzinelles guiada per l’Escola de Natu-
ra del Corredor durant la qual, a més de 
conèixer la biodiversitat i mirar d’enten-
dre els canvis en el paisatge dels darrers 
50 anys, es parlarà de bones pràctiques 
per a la salut. 

A les 9 del matí se sortirà de l’estació de 
tren i es farà una passejada circular des 
del pont de ca l’Alzina Vell fi ns al sot de l’Aranyal passant per Sant Esteve d’Olzinelles. 

La durada del recorregut és de 4 hores i està pensada per a tots els públics. 

Una trentena de nens i nenes gaudeixen del 
campus de Setmana blanca
El campus de Setmana blanca del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes ha estat 
tot un èxit. Una trentena de nens i nenes d’entre 4 i 11 anys van poder gaudir de diferents 
activitats esportives, entre elles l’escalada. 

 

El rocòdrom no atura la seva activitat
El rocòdrom del Sot és una instal·lació de gran nivell que registra cada vegada una activitat 
més gran. Dimarts 22 de març hi haurà un bateig d’escalada de 18.30 a 21.30 h i de cara a 
l’abril s’ha organitzat un curs d’escalada en roca de nivell I. Del 5 al 19 d’abril, els clubs excur-
sionistes de Sant Celoni i el de Palautordera organitzen un curs per ensenyar les tècniques 
de progressió i assegurament i les tàctiques adequades per escalar vies completament 
equipades d’un llarg amb autonomia i seguretat. El curs compta amb sessions pràctiques i 
d’altres teòriques i amb treball al rocòdrom i a l’exterior. 

Apunta’t a nedar!
El 14 de març comencen les inscripcions de natació del 3er trimestre! Tota la informació la 
trobaràs al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes (c/Francesc Macià, 15. Telèfon 93 
848 69 13)
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Tecnologies de la informació

Connexió a Internet a 
preus assequibles
Per tal de poder oferir connexió a Internet de 
banda ampla a preus assequibles, des de fa 
dos anys l’Ajuntament de Sant Celoni té sig-
nat un conveni amb una empresa que utilit-
zant part de la xarxa municipal, proporciona 
el servei al preu de 7 euros al mes (1 mega) 
o 12 euros al mes (2 megues) a tot el muni-
cipi. Per fer arribar la connexió d’Internet als 
equips cal adquirir l’adient aparell receptor.

Es poden connectar a la xarxa totes les llars 
situades al nucli urbà, de Sant Celoni i la 
Batllòria, o qualsevol urbanització amb visió 
directa als diferents emissors de senyal situats 
al municipi.

Característiques del servei:

- navegació a una velocitat de 1 Mbps o 
2 Mbps

- no es necessita línia telefònica

- Ip pública fi xa gratuïta

- alta gratuïta

- sense període de permanència mínim

- possibilitat de telèfon Ip en modalitat de 
prepagament

- cap tipus de limitació en el servei

Podeu trobar més informació al web 
municipal www.santceloni.cat/wifi  

Es posa en marxa l’Ofi cina Virtual 
d’Atenció Ciutadana  
A partir del mes de març, l’Ajuntament de Sant 
Celoni iniciarà la posada en marxa la seva Ofi ci-
na Virtual d’Atenció Ciutadana (www.santceloni.
cat/tramits) mitjançant la qual la ciutadania 
podrà accedir a una sèrie de serveis i gestions 
que es podran tramitar directament des del seu 
ordinador personal, sense necessitat de despla-
çar-se a les dependències municipals.

En un principi, es podran realitzar sol·licituds 
de volants d’empadronament, presentar al-
legacions a sancions imposades per la Policia 
local, demanar un permís d’obres o d’activitats, 
fer una queixa, reclamació o suggeriment. Progressivament, el ventall de tràmits i serveis s’anirà 
ampliant facilitant l’acostament de la ciutadania al nostre ajuntament.

Per accedir-hi, les persones interessades, podran utilitzar qualsevol mitjà d’identifi cació digital 
legalment vàlid, com ara l’e-DNI o el certifi cat digital idCAT, que com s’ha informat en diverses 
ocasions, es facilita també a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni.

L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologi-
es de la informació i la comunicació (TIC) que, combinat amb els canvis organitzatius i jurídics 
necessaris, tenen com a objectiu a nivell local, millorar les relacions de l’Ajuntament amb les 
persones, les empreses i les organitzacions, permetent que els serveis oferts a la ciutadania es 
prestin d’una manera més efi caç, ràpida i efi cient. Tanmateix, facilita l’acostament dels ciutadans 
al nostre ajuntament, multiplica els canals pels quals aquests s’hi poden relacionar, i en simplifi ca 
les relacions.

Totes les novetats es poden trobar al web de l’ajuntament (www.santceloni.cat)

1. Aprovació provisional. Modifi cació puntual del Pla general municipal 
d’ordenació relativa al canvi de classifi cació de Can Riera de l’Aigua 
perquè s’hi pugui construir el nou hospital. Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

2. Aprovació provisional. Pla especial urbanístic i el catàleg de masies i 
cases rurals emplaçades en sòl no urbanitzable del municipi de Sant 
Celoni. Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

3. Aprovació inicial de la modifi cació puntual del Pla general municipal 
d’ordenació relativa als usos recreatius i d’espectacles. 
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

4. Prendre coneixement de l’acord plenari del Consell de Poble de la 
Batllòria relatiu als usos de l’aulari de l’antiga escola Montnegre com 
a Consultori mèdic i espai per a joves.

5. Taxes d’ús dels espais de Sax Sala i Viver d’Empreses del Centre de 
formació i ocupació del Baix Montseny. 
Sí: 7 CiU + 8 PSC + 2 CUP

PLE MUNICIPAL

Sessió ordinària 24 de febrer

Activitat de govern

Visita al Parlament de Catalunya
El passat dilluns 28 de febrer una cinquantena de persones majors de 
65 anys de Sant Celoni van visitar el Parlament de Catalunya acom-
panyats per l’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor Miquel Negre, així 
com el president del Casal, Joan Prat. Durant la visita, organitzada per 
l’ajuntament, van poder conèixer la història de l’edifi ci i seure al  Saló 
de sessions. Tot seguit, el grup va tornar a Sant Celoni on van visitar 
l’exposició de Ricard Altés i Cardelús “Creativitat: entre l’artesania i 
l’art” a la Rectoria Vella.  
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Subvencions i ajuts

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 municipal 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

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

OAC  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Arranjaments d’habitatges
31 de març 

de 2011

Persones amb pocs recursos, amb limitacions 
d’autonomia, etc... i propietaris que tinguin 
habitatges que necessitin aquestes millores 
a canvi de posar el seu habitatge a la borsa 

de lloguer de l’Ofi cina.

Ofi cina Local d’habitatge

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

Pla Renova’t de Finestres, ajuts per renovar 
fi nestres per d’altres més efi cients 

tèrmicament

FIns 
el 30 d’abril o fi ns 
l’exhauriment del 

pressupost

- Habitatges particulars 
(només primera residència) 

- Edifi cis plurifamiliars i edifi cis del sector 
terciari (comunitats de propietaris, empreses 
privades, fundacions, entitats sense ànim de 

lucre i altres ens corporatius)

www.plarenovat.cat

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

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

autònoma

Dos mesos 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
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Habitatge

Cèdules d’habitabilitat
Servei de tramitació i inspecció de cèdules 
d’habitabilitat per habitatges preexistents o 
de segona ocupació, necessari per a realitzar 
transmissions, contractes de lloguer o alta de 
subministraments (llum, aigua, gas).

Registre de sol·licitants d’habitat-
ge amb protecció ofi cial (RSHP)OC) 
Tramitació de sol·licituds d’inscripció a 
aquest registre administratiu per a determi-
nar les necessitats d’habitatge protegit, de 
compra o de lloguer.

S’ha realitzat el sorteig de per a segones i pos-
teriors adjudicacions d’habitatges de lloguer 
protegits en règim de lloguer al carrer Maria 
Aurèlia Capmany.

S’ha editat la Guia de 
Serveis i ajuts de l’Ofi ci-
na d’Habitatge del Baix 
Montseny que teniu 
a la vostra disposició 
gratuïtament a l’Ofi cina 
d’Habitatge i a l’adreça
www.santceloni.cat/
habitatge

Tramitació de sol·licituds de pres-
tacions permanents per al paga-
ment del lloguer – “lloguer  just”
Prestació d’un màxim de 240 euros mensuals, 
per unitats de convivència amb ingressos infe-
riors a 2,35 I.R.S.C (índex de renda de sufi ciència 
de Catalunya) ponderats que dediquen més del 
30% dels seus ingressos per pagar el lloguer de 
la seva residència habitual i permanent.

Tramitació de renda bàsica 
emancipació 
Prestació de 210 euros mensuals fi ns a un mà-
xim de 48 mensualitats, per a joves d’entre 22 i 
30 anys que volen emancipar-se.

Tramitacions de prestacions 
d’especial urgència
Antic ajut personalitzat a l’allotjament. Ajuts a 
fons perdut, personalitzats i assistencials, per 
tal d’evitar la pèrdua (desnonament judicial 
per impagament del lloguer o d’embargament 
de l’habitatge per impagament de quotes 
hipotecàries) de l’habitatge privat que consti-
tueixi la residència habitual i permanent.

Borsa d’habitatge. 
Xarxa mediació lloguer social i 
borsa jove d’habitatge
Es gestionen els tres programes adreçats als llo-
gaters i a propietaris; Borsa Jove, Borsa Mediació 
i Programa de Cessió d’Habitatges Desocupats. 

Contractes de lloguer signats:

Rehabilitació edifi cis i habitatges
Primera fase, consistent en un estudi previ 
d’idoneïtat de les actuacions a realitzar. TEDI (test 
de l’edifi ci) en el cas d’edifi cis plurifamiliars per 
actuacions en zones comunes; iii (infome intern 
d’idoneïtat) en el cas d’interiors d’habitatges.

Segona fase consistent en la realització de sol-
licituds d’ajuts a la rehabilitació. Fase d’execució 
material de les actuacions i determinació de 
l’ajut econòmic a percebre.

Memòria d’activitat de 
l’Ofi cina d’Habitatge del 
Baix Montseny 2010

Ajuts econòmics per lloguer, concedits a ciutadans de Sant Celoni
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HabitatgeEspai Obert

Concurs Sant Jordi 
de Fotografi a - CESC

PARTICIPANTS
Poden concursar de forma gratuïta, tots els 
interessats, siguin o no membres del Centre 
Excursionista de Sant Celoni

TEMA I CATEGORIES
El tema ha d’estar relacionat directament 
amb: Muntanya i natura; macrofotografi a; 
Retrats de la gent del CESC

OBRES
Podran presentar-se un màxim de 5 fotogra-
fi es per concursant. Cada participant podrà 
optar a un premi per categoria. No es permet 
el retoc fotogràfi c ni les fotografi es manipula-
des per ordinador.

FORMATS
Serà acceptat qualsevol format, en color o en 
blanc i negre, sobre paper fotogràfi c, vertical 
o apaïsat, comprès entre 18 x 18 fi ns a un 
màxim de 36 x 36, i preferiblement, sense cap 
suport rígid.

TERMINI 
Del 3 al 31 de març del 2011 

VEREDICTE I EXHIBICIÓ
La publicació del veredicte i el lliurament de 
premis serà durant l’acte d’inauguració de 
l’exposició el 15 d’abril del 2011 a les 20 h a 
Can Ramis de Sant Celoni.

Per a informació, dimarts i dijous de 19 a 21h 
al telèfon 93 867 52 13, o consultar la pàgina 
web www.elcesc.org

Cap de setmana de forma-
ció en gestió de les emo-
cions pels professors de 
l’Institut Baix Montseny
El cap de setmana del 22 i 23 de gener,  vint-i-
dos professors de l’Institut Baix Montseny van 
participar en un curs de gestió emocional amb 
els formadors Josep Toll i Montse Deulofeu a 
la casa de colònies Can Putxet de Mosquero-
les. Des del mateix centre es va proposar al 
Departament d’Educació aquesta modalitat  
de formació en cap de setmana per un millor 
aprofi tament del seu contingut. Allí s’hi van 
tractar temes tan fonamentals com les quatre 
emocions bàsiques: la tristesa, l’alegria, la 
ràbia i la por, així com eines útils per detec-
tar-les i per gestionar-les de forma individual 
i col·lectiva. Després de dues setmanes tots 
els professors coincideixen en la utilitat dels 
aprenentatges assolits en el curs  per la gestió 
de les aules de les quals són professors.

Equip directiu IES Baix Montseny

Moltes gràcies!
L’Associació Catalunya contra el càncer de 
Sant Celoni ha recaptat 3.810 euros de l’expo-
sició i venda de manualitats que cada any fan 
a Can Ramis amb la col·laboració enguany de 
més d’un centenar de celonins i celonines que 
van donar desinteressadament algun objecte 
per vendre. Els diners recaptats es destinaran 
a investigació i ajuda psicològica. Aquesta 
ha estat la primera campanya de l’associació 
Catalunya contra el càncer del 2011 i ha tin-
gut molt bona acceptació. La propera serà el 7 
de maig, dia en què se celebrarà la coestació. 
Gràcies Sant Celoni!

Junta local de Sant Celoni de l’Associació 
Catalunya contra el Càncer

199 bosses!
El Banc de sang dels dies 25 i 26 de febrer va 
recollir 199 bosses, unes 30 més respecte a la 
mateixa campanya del 2010. En total van ser 
215 persones les que es van dirigir a Can Ra-
mis per col·laborar, 9 d’elles per primera vega-
da. La propera recapte de sang de Sant Celoni 
serà el 27 i 28 de maig. Apunteu-vos-ho!

Delegats de l’Associació de Donants de sang 
del Vallès Oriental
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I l’hospital ?

En el passat número (59) del butlletí municipal, CiU van fer un escrit amb l’enunciat:
Sortim a passejar,  que un cop llegit hem va deixar garratibat després de veure com es 
poden manipular la realitat i donar una informació que no s’ajusta a la veritat. Si apartem 
les obres de l’aparcament municipal que s’estan fent a la zona del dipòsit de l’aigua de la 
Salle, el projecte del Museu del Bosc que està encara  a les beceroles, i l’escola de formació 
del Sax Sala que és del pla ZP, la resta d’infraestructures que descriuen en aquesta 
passejada són començades per  l’anterior govern municipal i acabades en la legislatura 
actual. Ja ho vam dir en un ple i ara hi tornen. A cadascú el que és seu, senyors de CiU.

Ara bé, també m’ha sobtat que en aquesta passejada no es parli ni un borrall de la situació 
del nou hospital, quan va ser l’estrella en el programa de l’actual govern municipal de 
CiU i que van utilitzar com esquer per tirar endavant la requalifi cació de sòl rústic a urbà 
de Can Riera de l’Aigua per fer en aquells terrenys l’ARE; barrabassada que per sort 
és va poder aturar  gràcies al resultat de la consulta popular. Tot i això, caldria precisar 
que l’aturada només és provisional, perquè un cop s’aprovi el canvi del Pla general per 
requalifi car  aquells terrenys a sòl urbà  amb l’excusa de construir el nou hospital i altres 
serveis, també es podrien construir pisos per exemple.

Per tant, tenint en compte que estem a tres mesos de les eleccions municipals i aprofi tant 
la passejada, no estaria malament que aquest govern fes cinc cèntims dels projectes que 
tenen en marxa i que s’acabaran en el proper mandat municipal. Els proposo una idea: 
per què no fan com va fer l’anterior govern que va mostrar tota l’obra de govern amb 
una exposició pública a Can Ramis i en una revista?  que per cert, va ser molt criticada per 
CiU pel seu cost. Si avui la mireu i la compareu amb l’obra feta, veureu que tot allò que 
es deia i és presentava fa quatre anys, ara és una realitat. Donat que estem en temps de 
crisi, proposo que facin servir el butlletí municipal l’Informatiu per informar la ciutadania i 
poder comparar anys després si allò que ara diuen estarà acabat, com per exemple el nou 
hospital.

Ramon Segarra, candidat d’ERC a l’Alcaldia 
Secció Local d’Esquerra de Sant Celoni i la Batllòria. 

www. esquerra.cat/santceloni

ramon.segarra@teleline.es – santceloni@esquerra.org

Invertir en formació, una prioritat
Les polítiques d’ocupació són una prioritat en el meu 
projecte però si volem generar ocupació de qualitat 
hem de fer una inversió clara i decidida en formació.
El futur és formació i des del món local hem de 
treballar en accions adreçades a aquelles persones, 
que malauradament, han perdut la feina i als joves que 
volen accedir, per primera vegada, al món laboral. 
El nou edifi ci del Sax Sala, que ha pagat integrament el 

govern central, és una molt bona oportunitat, però no n’hi ha prou amb tenir 
un bon edifi ci, ara s’ha d’omplir de contingut  i aquesta és la feina que s’hauria 
d’haver fet des de l’Ajuntament i que encara està per fer.
Hem de ser capaços de fer una oferta formativa al Sax Sala i al nou institut, 
adequada a la nova realitat laboral, això vol dir fer un diagnòstic de la realitat 
i establir acords amb el món empresarial del nostre voltant per detectar quins 
estudis hem d’impulsar i cap a on hem d’adreçar els nostres esforços. Aquest 
és un dels camins que hem de recórrer per impulsar la nostra economia. 

Santi, sempre estaràs en el nostre record
En aquest espai vull manifestar la meva tristesa per la mort d’en Santi 
Santamaria,  amb ell em ve el record dels seus inicis, al restaurant, amb pa 
i tomàquet i pernil, que va saber transformar en un referent. El primer amb 
tres estrelles Michelin.  Santi, t’estimaves la teva terra, i els nostres productes 
i  tampoc podem oblidar el teu costat solidari amb el sopar pel poble Sahrauí o 
contra les malalties degeneratives. 

Joan Castaño

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat

Hem posat al dia el Sant Celoni dels nostres pares; 
ara preparem el Sant Celoni dels nostres fi lls

Durant gairebé 4 anys hem governat amb l’obsessió de posar al dia el 
nostre poble: centre de dia, escola bressol, tanatori, centre de formació i 
ocupació, ofi cina de turisme i tants altres, eren serveis que, encara que sembli 
impossible, no teníem en ple segle XXI a Sant Celoni, un municipi de 17.000 
habitants amb una àrea d’infl uència de 50.000. 

Ens queda molt per fer -encara algun dèfi cit històric més, com l’hospital, que va 
encaminat però els tràmits són feixucs-. Però enfoquem la nova legislatura 
amb una altra obsessió: traçar la línia ferma del millor Sant Celoni del 
demà, en un projecte a llarg termini, durador i d’èxit, del qual n’hem 
cimentat els fonaments durant aquests 4 anys amb l’Educació, la Sanitat i 
el Benestar com a grans puntals i la marca ‘Bosc, Cuina i Patrimoni’  com a 
emblema identitari col·lectiu.

Amb el mes de març comencem la campanya ‘Junts fem Sant Celoni!’, una 
campanya participativa per fer camí més junts que mai. Ens trobaràs al local de 
la plaça de la Vila cada divendres a la tarda; al telèfon 689899182; a l’adreça 
santceloni@ciu.info i al web www.ciu.cat/santceloni. També hem preparat el 
Congrés de la Vila, el dissabte 26 de març de 10 a 13.30h, a la sala petita 
de l’Ateneu. Segur que hi tens molt a dir, segur que ens pots ajudar. Parlem-ne!

Grup Municipal de CiU
santceloni@ciu.info

“Gràcies per tirar endavant les nostres propostes, 
encara que sigui tard”
 
Podem ser joves (ja no tant), podem tenir unes maneres de fer i treballar que sorprenen 
els polítics municipals tradicionals, podem caure bé a algunes persones i a unes altres no 
tant (això sempre passa) i podem tenir poca representació al consistori en comparació 
amb els altres dos partits. Però tot aquest conjunt de característiques no treuen que fa 
pràcticament quatre anys, en el marc de les últimes eleccions municipals, sortissin del 
nostre programa polític dues propostes de caire social: la primera, construir un centre 
de dia per a la gent gran, i la segona, construir horts públics, perquè qui ho volgués 
pogués cultivar la terra com a alternativa al model d’oci actual i com una forma diferent 
de fer front a la crisi econòmica. I siguem com siguem tampoc treu que fa tres anys, al 
cap de pocs mesos d’haver-se iniciat la legislatura, i veient el tarannà dels mitjans de 
comunicació municipals, demanéssim al Ple la creació d’una comissió mixta de control 
d’aquests mitjans, i que el Ple ho aprovés. 
 
Doncs bé, gairebé quatre anys després, i només tres mesos abans de les pròximes 
eleccions municipals, senyors de l’equip de Govern, decidiu impulsar ara, i a corre-cuita, 
aquestes tres propostes. 
 
Només tres preguntes: com és que heu trigat tant a impulsar-les? Com és que no hi vau 
posar fi l a l’agulla quan tocava, tenint en compte la importància de totes tres mesures 
i sabent (perquè som un corcó) que a molts Plens us insistiríem perquè les tiréssiu 
endavant? No deu ser perquè s’acosten eleccions, oi?
 
Malgrat tot, només ens queda agrair-vos que, encara que sigui tard, hagueu tirat 
endavant les nostres propostes. Per fi  Sant Celoni i la Batllòria tindran horts municipals, 
un centre de dia per a la gent gran i la comissió mixta de control dels mitjans de 
comunicació públics serà una realitat. Gràcies.

CUP SANT CELONI

www.santceloni.cup.cat

www.facebook.com/cupstceloni

Partits polítics



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGENDA

RECTORIA VELLA
19 març - 1 maig
Albert Ràfols-Casamada
El traç i la paraula

Inauguració i visita comentada: 
dissabte 19 de març a les 7 del vespre

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

CAN RAMIS
19 març - 3 abril
Mostra de fotografi es 
de Sara Gómez

Horari: 
De dimarts a divendres de 6 a 8 del 
vespre; dissabtes, diumenges i festius de 
12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8 del vespre; Dia de 
Nadal i de Cap d’Any tancat

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

MARÇ Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

1-6 L1 L2

7-13 L2 L3

14-20 L3 L4

21-27 L4 L5

28-31 L5 L6

ABRIL

1-3 L5 L7

4-10 L6 L5

11-17 L7 L1

18-24 L1 L2

25-30 L2 L3

Abril

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   

Març

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        

Divendres, 11 de març

Inauguració del CIRIG i presentació de 
l’actualització del Protocol de prevenció i 
atenció a la violència de gènere

 A les 6 de la tarda
 Àrea de Comunitat 

Hora del Conte
Aventures de pèl i ploma, 
a càrrec de Mercè Rubí 

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

Master Class de Salsa i Bachata
Club de Ball Celodance

 A 2/4 de 10 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

Dissabte, 12 de març

Sortida escolar amb BTT
Jocs esportius escolars 2011

 A les 10 del matí
 Al CME Sot de les Granotes

Classe gratuïta de Ioga
As. Massavia

 A les 11 del matí
 Al Centre Massavia (Santa Fe, 17)

Cinema: Com ensinistrar un drac
Programació Cinema Infantil en Català

 A 1/4 de 5 de la tarda
 A les Sales Ocine (Altrium)

Circ: Plecs - Programació A l’Ateneu 2011 
 A les 10 del vespre
 A la sala gran de l’Ateneu

Sessió de DJ - Disco Jove a l’Ateneu
 A les 11 de la nit 
 A la Sala petita de l’Ateneu

Preu: 2 euros
Organitza: JSC

Diumenge, 13 de març

Camí dels Nyerros (etapa 5): 
Viladrau-Sau
Activitats del CESC

  A les 7 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Passejada per la Vall d’Olzinelles
Passejades guiades 2011 

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

Organitza: Diputació de Barcelona i Ajuntament 
de Sant Celoni

Missa cantada a càrrec del Cor Jove i el Cor de 
Dones del CM d’Expressió 

 A 2/4 de 12 del migdia
 A l’església parroquial Sant Martí

Dimarts, 15 de març

Curs: L’elecció de forma jurídica
Cursos per a emprenedors febrer-juny

 A les 10 del matí
 Al Centre de Formació i Ocupació Sax Sala

Introducció a l’acupuntura
As. Massavia

 A les 6 de la tarda
 Al Centre Massavia (Santa Fe, 17)

Divendres, 18 de març

Tertúlia literària: 
Mefi sto, de Klaus Mann

 A 2/4 de 9 del vespre
 A la Biblioteca l’Escorxador

Dissabte, 19 de març
Alta muntanya: Maladeta hivernal
Activitats del CESC

 A les 8 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Cinema: Toy Story 3
Programació Cinema Infantil en Català

 A 1/4 de 5 de la tarda
 A les Sales Ocine 
(Centre Comercial Altrium)

Exhibició de tango argentí
Activitats al Centre Comercial Altrium

 A les 7 de la tarda
 Al Centre Comercial Altrium

Organitza: TALP

Exposició: El traç i la paraula, 
d’Albert Ràfols-Casamada

 A les 7 de la tarda
 A la Rectoria Vella

Concert: The Cabaret Project + 
Zzas + JASC
Sessions’n’sona 2011

 A 2/4 de 12 de la nit
 A la sala petita de l’Ateneu

Diumenge, 20 de març

Natura: Ruta de les 10 ermites 
(les Guilleries) Activitats del CESC

 A les 8 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Cinema: Séraphine, de Martin Provost
Cinema a l’Ateneu 2011

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

Dimarts, 22 de març

Curs: L’elecció de forma jurídica
Cursos per a emprenedors febrer-juny

 A les 4 de la tarda
 Al Centre de Formació i Ocupació Sax Sala

Música i teatre: Olors, 
a càrrec d’alumnes del CME
V Setmana a la Carta al CME

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

Música: XXL, a càrrec d’alumnes del CME
V Setmana a la Carta al CME

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

Dimecres, 23 de març

Música: L’Auca d’en Rafael Ferrer, a càrrec 
d’alumnes del CME
V Setmana a la Carta al CME

 A les 6 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

Circ, a càrrec d’alumnes del CME
V Setmana a la Carta al CME

 A les 6 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

Divendres, 25 de març

Shiru, la cabra de Bàseri, 
a càrrec de l’As. Llibre Obert

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

Presentació del llibre Escollida pels déus, de 
Maria Carme Roca
Amb la presència de l’autora

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

Org.: Biblioteca l’Escorxador i Llibreria Alguer 7

Dissabte, 26 de març

Dins el actes de la Setmana per la Pau
Conferència, Taula rodona i Sopar 
El paper dels mitjans de comunicació en els 
confl ictes amb Francesc Dalmases. A continuació 
amb la Coordinadora d’Entitats Solidàries i totes 
les persones interessades, compartirem el sopar i 
continuarem el debat. 

 A les 9 del vespre 
 Sala cultural d’Unnim Caixa 

(antiga sala Caixa Manlleu)

Cinema: Shrek 4. Feliços per sempre
Programació Cinema Infantil en Català

 A 1/4 de 5 de la tarda
 A les Sales Ocine (Altrium)

Dansa: Toni Jodar explica la dansa moderna i 
contemporània, amb BdDansa
Programació A l’Ateneu 2011

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

Diumenge, 27 de març

Muntanya: Pic de Dòrria (2.548 m)
Activitats del CESC

 A les 7 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Teatre: Decameron, amb la Cia Maripili
Programació A l’Ateneu 2011

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

Preu: 8 euros
Organitza: As. Dansa Espiritual del Ventre

Dilluns, 28 de març

Audicions de 8 a 9
Audicions dels alumnes del CME

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

Dimarts, 29 de març

Audicions de 8 a 9
Audicions dels alumnes del CME

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

Dijous, 31 de març

I Jornada d’Emprenedoria i Empresa
  Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny (C/ Montserrat, 28)

Divendres, 1 d’abril

House party
Sessió dels Dj’s SuguS & NöLLa

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

Organitza: Jordi Pinilla i Agustí Altimira

Dissabte, 2 d’abril

Cinema: Gru, el meu dolent preferit
Programació Cinema Infantil en Català

 A 1/4 de 5 de la tarda
 A les Sales Ocine (Altrium)

Acte commemoratiu Antoni Pascual 
(2001-2011),10 anys després

 A les 5 de la tarda
 Rectoria Vella

Entrada lliure
Organitza: Associació d’Amics d’Antoni Pascual

Concert: JASC + Posa’t la caputxa 
+ Apart. Sessions’n’sona 2011

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

Diumenge, 3 d’abril

Concert i Ball a l’Ateneu
amb l’Orquestra Maravella

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

Preu: Socis de l’Esplai, 4 euros; 
públic general, 7 euros

Dimarts, 5 d’abril
Curs: Habilitats directives
Cursos per a emprenedors febrer-juny

 A les 10 del matí
 Al Centre de Formació i Ocupació Sax Sala

Dissabte, 9 d’abril

Senderisme escolar
Jocs esportius escolars 2011

 A les 10 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Concert de les corals Briançó i 
d’Anduze (França)
Programa d’intercanvi cultural 
entre ambdues corals

 A 3/4 de 9 del vespre 
 A la Església parroquial Sant Martí

Organitza: Coral Briançó

Teatre, música i veu: 
Casadellops, amb la Cia Joan Baixas
Programació A l’Ateneu 2011

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

Dimarts 8 d’abril
 
Presentació del llibre “Arbres remarcables de 
Catalunya” de Martí Boada i Juncà i Arnau 
Boada i Puchol.
Presentarà l’acte Josep Cuní
Organitza: Llibreria Alguer 7 i Ajuntament de Sant 
Celoni

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

Diumenge, 10 d’abril

Camí dels Nyerros (etapa 6): 
Sau-Tavertet Activitats del CESC

 A les 7 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Teatre, música i veu: 
Casadellops, amb la Cia Joan Baixas
Programació A l’Ateneu 2011

 A les 12 del migdia
 A la sala petita de l’Ateneu


