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El nou ajuntament 
de Sant Celoni 
2011-2015
Dissabte 11 de juny es va constituir el nou ajuntament que gover-
narà Sant Celoni durant els propers quatre anys.  Joan Castaño va 
ser investit alcalde de Sant Celoni amb els 7 vots dels regidors i re-
gidores del PSC, que formen l’equip de govern. L’oposició la formen 
el Grup Municipal de CiU amb 7 regidors, la Candidatura d’Unitat 
Popular amb 2 regidors i Iniciativa per Catalunya – Verds amb 1 
regidora.

En portada

Comencem un nou mandat 

Benvolguts i benvolgudes conciutadanes, 

Encetem un nou mandat fruit de les eleccions 
municipals de 22 de maig de 2011. Els propers 
quatre anys seran cabdals i decisius per confi gu-
rar el futur del nostre municipi. Un mandat que 
afrontem amb il·lusió renovada i compromís, 
amb ganes de seguir treballant per Sant Celoni, 
per impulsar nous projectes... 

Per això l’Ajuntament, i l’equip de govern, estem 
treballant ja en la preparació de la Festa Major 
de setembre, en els Premis Sant Celoni d’Empre-
nedoria i Empresa o en l’inici d’obres dels Horts 
públics. 

Aquesta feina, però, no ens fa oblidar el compro-
mís de pensar a llarg termini, de defi nir les gran 
línies d’actuació en què s’ha d’estructurar aquest 
mandat. Per això, en primer lloc, volem millorar 
l’estructura de l’Administració, fer un Ajuntament 
més operatiu, que permeti millorar en efi ciència. 
Una reforma que presentarem al tercer trimestre 
d’aquest any i amb què esperem impulsar nous 
projectes amb millors resultats. 

Tenim ben present que el Sant Celoni que tenim 
l’hem construït entre tots, amb l’ajuda de la 
ciutadania, dels emprenedors, de les entitats, dels 
botiguers, de les empreses... És fruit d’un esforç 
comú que volem recuperar i impulsar, continuar 
aposant per un poble més proper, més endreçat i 
més dinàmic. 

Per això, entre altres àmbits, estem revisant l’estat 
del mobiliari urbà dels nostres barris i elaborant 
un llistat d’actuacions urgents que portarem a 
terme en els propers mesos, que inclouen des de 
la renovació de bancs, la protecció perimetral de 
zones infantils o millores en accessibilitat. 

Som conscients que estem en temps de restric-
cions pressupostàries, però el nostre compromís 
amb la ciutadania és aconseguir un poble més 
proper, treballant des d’una òptica integral i cop-
sant els punts de vista de la nostra ciutadania. 

Aquesta és la nostra prioritat.  

Joan Castaño va rebre la vara d’alcalde de la mà del regidor de més edat del consistori celoní, 
Marià Perapoch

El Ple municipal de 7 de juliol de 2011 ha aprovat les retribucions dels càrrecs electes de l’Ajun-

tament de Sant Celoni. Conscients de la situació econòmica actual, l’Equip de govern ha decidit 

reduir els sous de l’alcalde i dels regidors amb dedicació, respecte la darrera legislatura.

Retribucions alcalde i regidors/es

Retribució anterior 
equip de govern

Retribució actual 
equip de govern Estalvi (euros) Estalvi (%)

Alcalde

Retribució total 55.007,62 euros 48.000,00 euros -7.007,62 euros -12,7%

Dedicació aprovada 90% 100%

Retribució segons 
dedicació 49.506,86 euros 48.000,00 euros -1.506,86 euros -3,0%

Regidors/es

Retribució total 41.561,74 euros 40.000,00 euros -1.561,74 euros -3,8%

Dedicació aprovada 35% * 30%

Retribució segons 
dedicació 14.546,61 euros 12.000,00 euros -2.546,61 euros -17,5%

* 3 regidors tenien una dedicació del 35 %, 1 regidora del 70 % i 2 no en tenien
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Dani Corpas Cullet
Regidor
corpascd@santceloni.cat

 Gerard Masferrer Marfi l
Regidor
masferrermg@santceloni.cat

Grup 
Municipal 
de la CUP

Grup 
Municipal 
d’ICV

 
Carmen Montes Azcutia
Regidora
montesamc@santceloni.cat

Junta de Govern Local

Membres:
Jordi Arenas, Magalí Miracle, Júlia de la Encarnación, Josep Manuel Bueno i Maria Isabel Coll
Podran ser convocats a assistir-hi a efectes d’informació: 
Jaume Tardy

Les sessions seran cada tres setmanes, els dijous no festius de cada mes de l’any a les 20 h a les dependències municipals. 

Joan Castaño Augé
Alcalde
alcalde@santceloni.cat

Magalí Miracle Rigalós
2a tinent d’alcalde
Regidora d’Infància, 
Joventut i Gent Gran, i d’Esports
miraclerm@santceloni.cat

Josep Manuel 
Bueno Martínez
4t tinent d’alcalde
Regidor d’Economia
buenomj@santceloni.cat

 

Jaume Tardy Martorell
Regidor d’Administració 
general, de Promoció 
econòmica i de Comunicació
tardymj@santceloni.cat

Jordi Arenas Vila
1r tinent d’alcalde
Regidor de Comunitat i 
de Seguretat Ciutadana
arenasvj@santceloni.cat

Júlia de la Encarnación
Gómez
3a tinent d’alcalde
Regidora d’Educació i 
de Cultura
encarnaciogj@santceloni.cat

Isabel Coll Roig
5a tinent d’alcalde
Regidora d’Espai Públic
collrm@santceloni.cat

Grup Municipal del PSC
Equip de govern

Francesc Deulofeu 
Fontanillas
Regidor
deulofeuff@santceloni.cat

Raül García Ramírez
Regidor
garciarr@santceloni.cat

Dolors Lechuga García
Regidora
lechugagj@santceloni.cat

Josep M. García Sala
Regidor
garciasj@santceloni.cat

Laura Costa Olivé
Regidora
costaol@santceloni.cat

Miquel Negre Sánchez
Regidor
negresm@santceloni.cat

Marià Perapoch Valls
Regidor
perapochvm@santceloni.cat

Grup Municipal de CiU
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Cultura

Aquest setembre, l’espai de concerts i barraques de Festa Major estarà situat a la plaça del Comte del Montseny. Aquestes darreres setmanes, l’ajun-
tament i les entitats implicades en la festa han treballat en la proposta d’ubicació i seguint els criteris acordats en el procés participatiu de Festa Major 
de l’any 2008, en el qual van intervenir una setantena d’entitats, s’ha escollit la plaça del Comte del Montseny per ser un espai cèntric, ampli, proper 
a altres espais de la festa i compleix els requeriments tècnics i de seguretat. Així mateix, aquest nou emplaçament dóna compliment a la itinerança 
d’espais: la Creu, Residencial Esports, P-16, Cardelús i la Forestal.

Durant els 4 dies de festa, la circulació d’alguns carrers canviarà tal i com es pot veure al plànol.  

Festa Major de setembre 2011

Concurs de grafi ts 
de Festa Major!
L’objectiu del nou concurs és promocionar i 
difondre els artistes locals i del Baix Mont-
seny. Hi pot participar qualsevol persona 
o col·lectiu del Baix Montseny. De tots els 
grups inscrits, el jurat del concurs en selec-
cionarà 3 a partir dels projectes presentats. 
El premi del concurs consistirà en pintar els 
grafi ts escollits, els dies de Festa Major de 
setembre de 2011, durant el dia, als espais 
seleccionat per aquesta edició.

Inscripcions a l’OAC (Ofi cina d’Atenció Ciu-
tadana, c. Campins, 24 de Sant Celoni), de 
dilluns, 18 de juliol,  a divendres 19 d’agost, 
de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí 
a 2/4 de 3 del migdia. 

Consulteu les bases a: 
www.santceloni.cat/festamajor

La fi ra d’atraccions s’instal·larà a l’esplanada 
del fi nal del carrer Esteve Cardelús.
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Educació

El PQPI - PTT fi na-
lista a la sisena edi-
ció dels Premis als 
nous professionals
Els joves del perfi l d’Auxiliar en vendes, 
ofi cina i atenció al públic del PQPI- PTT 
de Sant Celoni han quedat fi nalistes a la 
sisena edició dels Premis als nous profes-
sionals que convoca CECOT, una organit-
zació empresarial multisectorial d’àmbit 
català integrada per 35 gremis i associaci-
ons empresarials amb la col·laboració de 
la Generalitat. Els celonins van presentar 
el projecte ECOIMAGINE de creació d’una 
empresa virtual de venda de bijuteria al-
ternativa. Dijous 16 de juny va tenir lloc la 
Nit dels nous professionals durant la qual 
es van donar a conèixer els guanyadors. 
Aquests premis estan orientats als cen-
tres formatius que imparteixen Formació 
Professional i Programes de Qualifi cació 
Professional Inicial. 

D’altra banda, en una sala plena de gom a 
gom, va tenir lloc el 17 de juny a l’Ate-
neu l’acte de cloenda de la 15a promoció 
d’alumnes del Pla de transició al treball 
de Sant Celoni enguany formada per 27 
joves del Baix Montseny, entre 16 i 20 
anys. Aquest any, a més, 23 joves han fet 
un doble itinerari: preparar-se per al món 
laboral i per continuar estudiar en cicles 
formatius de grau mitjà (CFGM). De fet, 16 
d’ells ja han formalitzat la preinscripció.

Per a més informació: 
http://www.santceloni.cat/ptt

Més de 500 alumnes conclouen el curs 
de l’Escola d’Adults a Sax Sala

Es donen a conèixer els guanyadors 
del Certamen literari juvenil

L’Escola Municipal 
de Teatre avança 
l’edat d’admissió 
als 4 anys
A partir del curs vinent l’Escola Municipal 
de Teatre avança dos anys  l’edat d’admis-
sió dels alumnes que passa a ser als 4 anys. 
L’Escola oferirà Sensorial (4 i 5 anys), Inicial 
(6 i 7 anys), Bàsic 1 (8 i 9 anys), Bàsic 2 (10 
i 11 anys), Bàsic 3 (12 i 13 anys), un  grup 
jove (a partir de 14 anys i l’Aula taller per a 
l’alumnat amb discapacitat psíquica.

L’Escola de Música posa en marxa 
nous conjunts

Encara queden places de diferents assignatures!
Podeu demanar informació a l’administració 
del Centre Municipal d’Expressió
Carrer de Sant Josep, 18
Telèfon 93 867 40 89

L’Escola Municipal de Música amplia l’oferta de 
conjunts pel curs 2011-2012 que pels alumnes 
suposa una ampliació del treball que fan a la 
classe d’instrument  i una iniciació per a una 
futura participació en els conjunts, orquestres 
i combos del centre. S’han creat dos nous 
tallers instrumentals per alumnes de 8 i 9 
anys, un de vent i l’altre de ritme, que s’afe-
geixen al taller de corda que ja ha funcionat 
durant el curs passat amb molt bon resultat. 
També s’amplia l’oferta dels més grans amb 
la creació de 2 tallers de Música moderna, 
on els joves i adults s’iniciaran en el llenguatge 

modern tant teòric com pràctic,  i un nou Com-
bo de nivell inicial que ha de ser un pas per 
arribar al Combo Experience on hi participen 
els alumnes més avançats.

D’altra banda l’Aula taller seguirà oferint la 
proposta de música per a l’alumnat amb 
discapacitat psíquica iniciada el curs passat, 
on es fa un treball a partir de melodies, ritmes 
(utilitzant diferents instruments de percussió o 
el propi cos) i on es treballa l’expressió corpo-
ral. 

L’Escola d’Adults ha tancat el curs amb un 
balanç de més de 500 persones matriculades 
als  diferents ensenyaments impartits al nou 
equipament de Sax Sala, fet molt ben valorat 
per part dels alumnes i dels professionals del 
centre. Pel que fa als cursos d’accés al sistema 
reglat, un nombre important d’alumnes han 
obtingut una titulació o han superat les proves 
per incorporar-se a la formació professional o 
a la universitat. 

Els actes de cloenda del curs es van iniciar amb 
la inauguració de l’exposició de les obres dels 
alumnes de Dibuix i Pintura, a Can Ramis i van 
seguir amb el tradicional sopar de germanor. 

Matrícula 
2011 - 2012

Prop de 30 obres (12 obres en la categoria de poesia i 16 obres de prosa) dels alumnes d’ESO 
de l’Insitut Baix Montseny, la Salle i el Cor de Maria van participar al Certamen literari juvenil 
organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni. Entre les temàtiques escollides pels alumnes moltes 
eren de caire social: els confl ictes al món àrab, l’economia, la crisi i l’atur. Els guanyadors es van 
proclamar en un acte divendres 3 de juny a la Sala Petita de l’Ateneu.

PROSA

1r cicle d’ESO
Diari d’una formiga, d’Andrea Escrig, 
del Col·legi La Salle

2n Cicle d’ESO
La vida de la carxofa, d’Andrea Peña, 
del Col·legi La Salle.
Com a accèssit es declara Exercici, 
d’Agustín Rugiero del Col·legi La Salle

Batxillerat i Cicles formatius
El mar de Júlia Alonso, 
de l’Institut Baix Montseny

POESIA

1r Cicle d’ESO
La lectura, de Mariona Danés, 
del Col·legi Cor de Maria

2n Cicle d’ESO
Olor de sal, de Laia Solanes del Col·legi La Salle

Batxillerat i Cicles formatius
L’infi nit buit de Marçal Tort
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Comunitat

El barri de la Vilanova s’estén pel carrer Major i 
s’ubica, a grans trets, entre la plaça del Comte 
del Montseny i el Col·legi La Salle. Aquest barri 
va ser la darrera zona de creixement del poble 
que es va tancar amb un portal, l’anomenat 
portal de can Bonavida. El recinte de la Vila-
nova es va formar entre els segles XVI i XVIII 
propiciat pel camí ral, que seguia aproximada-
ment el traçat del carrer Major, i la presència 
d’una institució benèfi ca important: l’Hospital 
de Pobres i Malalts, que també rebia el nom 
d’Hospital de Sant Antoni o Hospital Vell, a la 
planta baixa del qual hi ha actualment l’Ofi cina 
de Turisme.

El recinte estava delimitat a llevant per la Torre 
de les Hores, situada al carrer Major cantonada 
amb l’actual carrer de Sant Martí, entre la casa 
dels Bosch i can Borres. A ponent hi havia el 
portal de can Bonavida, a l’alçada de la cruïlla 
del carrer Major amb Germà Emilià, davant del 
col·legi dels germans de La Salle. Aquest va ser 
el portal principal d’entrada a la vila venint de 
Barcelona. El pont o portal de can Bonavida, 
que rebia el nom de la casa que tenia al davant, 
es va aterrar el 1906. El barri inclou la plaça 
del Comte del Montseny, començada a traçar el 
1926, després de l’enderroc de diverses edifi -
cacions. A la mateixa època es va confi gurar la 
part del carrer de Sant Martí que continua cap 
a Campins, i que abans no existia. El barri de la 
Vilanova, que té una forta personalitat i és molt 
actiu, coincideix aproximadament amb la zona 
que, des de 2006, és de vianants.

La Vilanova era un centre típic de la petita 
pagesia i menestralia celonina. Els pagesos 

solien guardar a l’entrada el carro, els estris 
del camp i la premsa per fer vi, si en tenien. A 
l’entrada de la casa dels artesans, en canvi, hi 
havia l’obrador. Al barri s’hi concentraven la 
majoria dels terrissaires celonins, per això a la 
documentació antiga, des del 1585, bona part 
dels cantirers i ceramistes consten com a “oller 
de Vilanova”. A mitjan segle XIX hi havia cinc 
obradors, on treballaven diferents branques de 
les famílies Monrabà i Brunell. Aquests tallers 
eren pràcticament un al costat de l’altre, i al 
començament del segle XX ja només en queda-
ven tres.

En aquesta part del carrer Major hi ha diver-
ses cases que presenten fi nestres rectangulars 
fetes amb carreus de granit, seguint la tipologia 
tradicional. Alguna fi ns i tot conserva un gran 
portal de pedra, com can Gomis (c/ Major, 76). 
En destaquen tres, però, que tenen la porta 
amb arc de mig punt feta de maó, decorat amb 
una motllura a l’intradós. Totes tres presenten 
una fi nestra tallada de pedra al primer pis i una 
de més senzilla, amb el marc de maó i llinda 
de fusta, a les golfes. Són les cases que formen 
l’Esplai o Casal de la Gent Gran -cal Toro (c/ 
Major, 44) i ca la Inés (c/ Major, 46)- i, una mica 
més avall, cal Faïno (c/ Major, 58). Les dues 
primeres, a més, mostren una senzilla decora-
ció de caràcter popular a la fi nestra. A la de cal 
Toro hi ha una cara molt simple al bell mig de 
la llinda i una ziga-zaga de triangles a l’ampit. 
A ca la Inés, en canvi, l’ampit s’ha ornamentat 
amb tres rodets que tenen fl ors geomètriques a 
l’interior.

Josep M. Abril López

Patrimoni

Passegem per... Sant Celoni dels segles XVI i XVII (i3)
La Vilanova, l’últim nucli del recinte del poble que es tancava amb un portal

Cal Toro

Cal Faïno

Cal la Inès
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Cultura

Un miler de nens i nenes 
participen als casals d’estiu 
Una oferta de les escoles i entitats esportives 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 

Aquest estiu, uns 1.000 nens i nenes del municipi, d’edats compreses 
entre 3 i 17 anys, participen als casals d’estiu de Sant Celoni organitzats 
per les escoles i entitats esportives amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment. Aquest projecte compartit, a més de reforçar i consolidar la co-
munitat educativa del municipi, pretén donar resposta a les necessitats 
reals de les famílies en el període estiuenc, sense oblidar els interessos i 
les motivacions d’infants i joves.

Com a novetat, aquest any les entitats han organitzat una jornada 
esportiva de futbol, bàsquet tennis, gimcana o espectacle artístic oberta 
als participants d’altres casals.

D’altra banda, l’Ajuntament ha concedit ajuts socials per 
les activitats d’estiu a 64 nens i nenes del municipi.

Les entitats que han organitzat i han col·laborat amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni, a través de la comissió 
d’activitats d’estiu 2011, són les següents: AMPA Escola 
L’Avet Roig, AMPA Escola Josep Pallerola, AMPA Escola 
La Tordera, AMPA Escola Soler de Vilardell, Club 
Bàsquet Sant Celoni, Club Esportiu Sant Celoni, Club 
Tennis Sant Celoni, Col·legi Cor de Maria, Col·legi 

La Salle, Penya Barcelonista Sant Celoni i Centre Esportiu i 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes-UFEC.

La biblioteca sorteja 
bitllets interRail entre 
les persones usuàries 
de guies de viatge 
Les persones usuàries de 8 biblioteques catalanes que 
formen part del Projecte Turisme i, entre elles Sant 
Celoni, podran ser obsequiades amb: un bitllet Inter-
Rail Global Pass doble de 22 dies, un bitllet InterRail 
Global Pass doble Flexi de 10 dies o un bitllet InterRail 
Global Pass doble fl exi de 5 dies. Renfe ha posat al 
mercat poder viatjar amb InterRail sense límit d’edat 
i col·labora amb les biblioteques oferint aquests ob-
sequis. Per optar al regal es farà un sorteig, el meca-
nisme del qual és molt senzill: cada usuari que realitzi 
un préstec d’una guia turística o mapa a partir del 30 
de maig rebrà una butlleta que caldrà omplir. Cada bi-
blioteca disposarà de 150 butlletes a repartir entre els 
seus usuaris, i el sorteig es durà a terme la setmana 
del 25 de juliol en una de les biblioteques participants.

Els guanyadors del passi d’InterRail tindran tot l’any 2011 per a gaudir 
d’aquest fantàstic viatge. Animeu-vos a participar-hi !!!

A més, la biblioteca l’Escorxador  convocarà un concurs de postals.
Penseu en comprar, escriure i enviar-nos postals a la biblioteca (Passeig 
de la Rectoria Vella, 10, Sant Celoni) amb el nom i els dos cognoms (so-
bretot!) o el número de carnet de la biblioteca, per entrar en el sorteig 
de magnífi cs premis!

- Bon dia! Escolta, explica’m què 
he de fer per agafar l’avió. Que 
me’n vaig a les Seychelles...

- Primer ha d’anar a l’aeroport del 
Prat, a Barcelona...

- A veure, maca... I doncs, a quina 
hora surt l’autobús per anar-hi?

- L’autobús només fa el servei 
només a dins del poble, hauria 
d’agafar l’autocar que surt de la 
plaça d’aquí a una hora.

- Mira, reina, saps què? Hi aniré 
amb taxi.

- D’acord. El taxista la deixarà al 
costat de la vorera de comiat, 
que és on els cotxes poden 
parar només l’estona necessà-
ria per carregar o descarregar 
l’equipatge o per recollir o 
acomiadar algú.

 Després  ha d’entrar a la termi-
nal i s’ha de dirigir al taulell de 
facturació de la companyia amb 
què viatja.  Allà li lliuraran la 
targeta d’embarcament i, si cal, 
pot enregistrar l’equipatge.

- Perdona, com dius? Vols dir que 
he d’anar al check-in counter per 
fer el check-in, oi?

- Exacte. Com vulgui... I després 
ha de passar per l’arc detector 
de metalls i anar a la zona 
d’embarcament.

- Ai sí, i després entro al fi nger i 
cap a l’avió?

- Sí, a través de la passarel·la  
entrarà a l’avió. Segurament no 
haurà d’agafar ni cap jardinera 
ni haurà de fer cap transferi-
ment.

- Nena, què vols dir amb la jardi-
nera. No em penso endur cap 
planta, eh!

- Senyora, la jardinera és un au-
tobús destinat al transport de 
passatgers entre la terminal i 
l’avió. Un cop a dins, segueixi les 
instruccions de les hostesses 
de vol.

 Tingui en compte que, com que 
són moltes hores de viatge, pot 
patir trastorn d’horari.

- Què dius ara? Un trastorn? Saps 
què? Que aniré al Montseny, 
com s’hi va?Una turista 

s’adreça a 
l’Ofi cina de 
Turisme 
de Sant Celoni...

D’altra ban
les activit

Les enti
l’Ajunta
d’activ
L’Avet
La To
Bàsq
Ten

La Salle, Pe
Centre Municipal d’Es

Millorem l’ús 
del català
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ComunitatPromoció econòmica

Èxit de participa-
ció en el  primer 
curs on-line de 
l’Ajuntament
Durant aquest mes de juny, 62 persones han 
realitzat la primera edició de formació a dis-
tància del curs d’e-commerce, organitzat des 
del Servei de Creació d’Empreses de l’Ajunta-
ment de Sant Celoni. Aquesta iniciativa pretén 
facilitar l’accés a la formació a aquelles perso-
nes que per motius laborals no poden accedir 
als cursos presencials.
L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer 
els aspectes bàsics de l’e-commerce i la seva 
utilitat a la PIME i micropime com a canal de 
compravenda de productes i serveis a través 
de la xarxa d’Internet.
El curs ha tingut una part teòrica i pràctica 
amb exercicis més un fòrum de debat on 
s’han exposats casos reals de bloggers reco-
neguts dins d’aquest àmbit.

Categories

1.  Millor projecte jove. Per a estudiants d’ESO 
i batxillerat de les escoles del municipi que 
hagin elaborat un pla d’empresa. 
Premi: Lot de productes informàtics per un 
valor de 250 euros

2.  Millor pla d’empresa. Per a persones em-
prenedores que tinguin una idea de negoci 
per desenvolupar al Baix Montseny i que no 
hagin iniciat encara l’activitat empresarial. 
Premi: un any gratuït al viver d’empreses de 
Sant Celoni.

3.  Millor empresa de nova creació. Per a empre-
ses constituïdes a partir de l’1 de gener de 
2008 amb domicili social al Baix Montseny. 
Premi: beca de formació empresarial a una 
escola de negocis per un import de 1.600 
euros i un curs de coaching en veler.

4.  Millor empresa consolidada. Per a empreses 
constituïdes abans de l’1 de gener de 2008 que 
aportin valor afegit al territori i hagin posat 
en pràctica accions de responsabilitat social 
corporativa (mediambientals, ocupacionals...). 
Premi: placa distintiva i difusió del reconeixe-
ment.

Termini de presentació: 
fi ns el 31 d’agost de 2011

Més informació: 
www.santceloni.cat/premisempresa

El programa 
Itineraris 
Personals d’Inser-
ció  ja ha atès 120 
persones
Sis mesos després d’iniciar a Sax Sala el 
programa d’orientació laboral IPI (Itineraris 
Personals d’Inserció) s’han atès un total de 
120 persones en situació d’atur de les quals 
22 han trobat feina i 14 han optat per mi-
llorar la seva formació. A més s’han fet 146 
tutories i 32 sessions formatives grupals en 
tècniques de recerca de feina, aprofundint 
en el coneixement de les pròpies competèn-
cies, en com fer un currículum i una carta 
de presentació, en quins són els canals de 
recerca de feina i com utilitzar-los, i en com 
superar un procés de selecció. 
Per formar part d’aquest programa, cal adre-
çar-se a Sax Sala, telèfon 93 867 41 75 o al 
correu orientaciolaboral@santceloni.cat

Durant els anys 2010 i 2011 l’ajuntament ha 
contractat 91 persones en el marc del pro-
grama de Plans d’Ocupació subvencionats 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons 
Social Europeu. El programa està destinada 
a promoure la contractació laboral de perso-
nes aturades per a la realització d’actuacions 
de caràcter i d’interès general i social com 
ara l’eliminació de barreres arquitectòniques, 
implementació de l’administració electrònica, 
alfabetització digital i recerca de feina per a 
persones en risc d’exclusió, prevenció i atenció 
a la violència de gènera, efi ciència energèti-

ca de l’enllumenat, etc. Durant els 6 mesos 
de contracte, els treballadors i treballadores 
reben 30 hores de formació en riscos laborals, 
informàtica, català i tècniques de recerca de 
feina. La selecció del personal es fa a través del 
Servei Municipal d’Ocupació amb la conformi-
tat de l’Ofi cina de Treball de la Generalitat de 
Granollers i segons els requisits marcats per 
la Generalitat: persones aturades inscrites al 
SOC i que no hagin participat en projectes del 
programa de plans d’ocupació de durada igual 
o superior a sis mesos en els darrers 18 mesos 
des de la data de l’oferta.

L’ajuntament contracta 91 persones 
gràcies als Plans d’Ocupació del SOC
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Eines de millora a 
l’abast dels comerços

Sax Sala ja pot ex-
pedir el Certifi cat 
de competències 
en TIC 
El Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny – Sax Sala ja és centre col-
laborador ACTIC (Acreditació de Compe-
tències en Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació) que permet a qualsevol persona 
major de 16 anys demostrar les seves compe-
tències TIC mitjançant una prova informàtica. 
La superació d’aquestes proves permet obtenir 
un certifi cat emès per la Generalitat que acre-
dita un nivell de competències (bàsic, mitjà o 
avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o 
administració.

Per a la realització de les proves cal dema-
nar hora a través del web www.actic.gencat.
cat L’horari de realització de les proves és els 
dimarts de 10 a 12.30 h i els dimecres de 16 
a 18.30 h. Properament, l’ajuntament organit-
zarà cursos específi cs adreçats a la superació 
de les proves del nivell bàsic i mitjà.

Les plaques fotovoltaiques 
del Blauet cobreixen el 
16% del consum elèctric de 
l’equipament
El mes de març ha fet un any de la posada en funcionament de les pla-
ques fotovoltaiques del Blauet. Durant aquest any s’han produït 10.588 
kWh, que han representat un 16 % del consum que ha tingut aquest equi-
pament. Aquesta producció ha evitat emetre a l’atmosfera prop de 2.000 
kg de CO2, l’equivalent a 11.000 km recorreguts en un vehicle estàndard.

Nou carnet electrònic 
de la Deixalleria 
La Deixalleria compta amb una nou carnet electrònic que serveix per 
comptabilitzar les vegades que s’hi porten residus i gaudir d’una bonifi -
cació en la taxa de recollida de residus. La targeta, que es pot sol·licitar 
a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana, porta un codi de barres que permet 
actualitzar les dades de manera automàtica (municipi, usuari i tipus de 
residu que es diposita). Amb l’objectiu d’incentivar la gestió ambiental 
òptima dels residus, la bonifi cació només s’aplicarà a les aportacions 
de residus més perillosos per l’entorn i que no compten amb punts de 
recollida específi cs a la via pública (pintures, bombetes, fl uorescents, 
electrodomèstics, pneumàtics, piles, olis vegetals i minerals i runes). 

T’interessa!

Si esteu interessats en qualsevol d’aquestes actuacions, us heu d’adreçar a 
l’Àmbit de Promoció Econòmica.  C/ Montserrat, 28. Telèfon 93 867 41 75. comerc@santceloni.cat

Un any més l’Ajuntament de Sant Celoni en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la 
Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona, promou accions de foment i millora 
de la competitivitat dels comerços mitjançant l’assessorament personalitzat i la realització 
d’accions formatives. El mes de juny ja va tenir lloc un taller orientat a fi delitzar la clientela i 
per passat l’estiu s’han programat dues noves accions:

Taller: Promoció del producte a través de les 
xarxes socials i entorns web. 
Des de com afegir la vostra botiga a Google fi ns 
a com promocionar-la utilitzant xarxes socials. 
A partir de casos pràctics i recursos gratuïts, 
proposem ensenyar-vos com podeu donar a co-
nèixer els vostres productes utilitzant Internet. 
Programat pel dia 22 de setembre.

Mystery shopping (client misteriós). 
Amb aquesta tècnica, la botiga és avaluada 
mitjançant personal tècnic que actua d’incòg-
nit com a client i observa com l’atenen. Una 
vegada detectades les defi ciències, es pro-
posen millores per a la captació de clientela 
potencial i fi delització de l’actual.

Sostenibilitat
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Comunitat

Amb l’objectiu de prevenir els efectes negatius 
de l’abús d’alcohol, la conducció i altres compor-
taments de risc associats durant la Festa Major, 
l’ajuntament de Sant Celoni per mitjà del Tritó 
del Baix Montseny (Pla integral sobre consums 
problemàtics de drogues i altres comportaments 
de risc) ha iniciat una campanya preventiva. 
Amb la col·laboració de les entitats que gestio-
naran una barraca a la zona de concerts durant 
les nits de festa major s’ha acordat el següent:

• Les barraques distribuiran de forma gratuïta 
“kits preventius” d’etilòmetres i preservatius 

• Algunes barraques oferiran còctels originals i 
saludables com a alternativa al consum d’alcohol

• El cartell amb la normativa vigent de prohibi-
ció de venda d’alcohol a menors estarà ben 
visible i es recordarà per carta als comerços i 
establiments 

• A la zona de barraques hi haurà pancartes de 
sensibilització amb el contacte del Tritó 

Des de l’ajuntament es fa una crida a totes 
les famílies perquè s’impliquin en la cam-
panya de prevenció del consum d’alcohol i 
altres drogues, especialment en joves menors 
d’edat. Esperem així que es pugui gaudir de la 
festa sense córrer riscos innecessaris.

Sant Celoni celebra el Dia Mundial sense Tabac

El 31 de maig, coincidint amb el Dia Mun-
dial sense Tabac, el Centre d’Atenció Primà-
ria, l’Hospital i l’Ajuntament van organitzar 
activitats amb l’objectiu de prevenir l’addicció 
al tabac entre adolescents i persones adultes. 
A l’entrada del CAP, el personal sanitari va 
muntar una parada amb material informatiu 
que alertava sobre els efectes nocius del tabac 
per la salut.

També es van lliurar els premis anuals del 
concurs de cartells publicitaris sobre el tabac 
adreçat als alumnes de 2n d’ESO dels centres 
educatius del municipi que es van exposar 
durant uns dies al CAP.

Guanyadors del concurs

• Oriol Hernández, del col·legi La Salle, premi al 
missatge més saludable

• Júlia Dubois, del col·legi Cor de Maria, pre-
mi al més creatiu

• Glòria Cabrera, de l’Escola L’Avet Roig, premi 
al més original

• Sònia Bartolomé, de l’IES Baix Montseny, 
premi al més elaborat

El CAP, l’Hospital i l’Ajuntament van organitzar activitats per prevenir l’addicció entre 
adolescents i persones adultes

Mosquit tigre: Recomanacions per evitar-ne l’expansió 

Per això cal evitar les acumulacions 
d’aigua a casa:

- Buidar dos cops per setmana els 
recipients de l’exterior que puguin 
acumular aigua: gerros, galledes,
joguines, plats sota els testos, etc.

- Buidar dos cops per setmana o tapar 
amb tela mosquitera espessa els 
safareigs i les basses petites.

- Evitar acumulacions d’aigua en zones 
de drenatge o canals de desguassos.

- Evitar els forats i les depressions del 
terra on es pugui acumular aigua i 
tapar els forats dels troncs d’arbre 
omplint-los de sorra.

- Eliminar l’aigua dels recipients on 
trobem larves de mosquits.

Com evitar les picades:

- Podem evitar l’entrada del mos-
quit als edifi cis instal·lant teles 
mosquiteres que n’impedeixin el 
pas per fi nestres, portes i altres 
obertures.

- És recomanable que porteu roba 
de màniga llarga i pantalons llargs 
(millor si són de color clar), així 
com mitjons.

Com curar les picades:

- Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada.

- El tractament és simptomàtic; en cas que persis-
teixin les molèsties consulteu el vostre metge.

Si opteu per utilitzar un repel·lent cal:

- Fer-lo servir només a l’exterior i durant el temps ne-
cessari, complint estrictament les instruccions d’ús.

- No aplicar-lo en nens menors de 2 anys. En nens 
més grans s’evitarà sempre que es pugui, i mai 
no es posarà a les mans dels infants, ja que se les 
poden portar a la boca o als ulls.

- No és aconsellable aplicar-lo a la roba.

- Quan ja no sigui necessari el repel·lent, cal nete-
jar bé la pell amb aigua i sabó.

- Si presenteu algun tipus de reacció a la pell, ren-
teu-vos bé la zona amb aigua i sabó i consulteu 
el vostre metge.

Campanya de prevenció del consum 
de drogues i alcohol a la festa major
Ja veus el que beus? Cuida’t!

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit.  El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i 
el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer.
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L’ajuntament i les entitats 
socials: front comú per un 
municipi més just i pròsper
L’ajuntament de Sant Celoni ha signat darrerament diferents convenis 
de col·laboració amb les entitats que treballen a nivell social al muni-
cipi: Creu Roja, Càritas, Casal de la Gent Gran, Associació Neurològica 
Baix Montseny i Associació Catalunya Contra el Càncer. Cada conveni 
inclou la creació d’una comissió de seguiment dels acords formada per 
diferents tècnics municipals i representants de les entitats. 

Creu Roja: aportació de 43.043 euros per realitzar accions en els àm-
bits de serveis socials (Banc d’Aliments, activitats d’animació al centre 
sociosanitari Verge del Puig, recollida de joguines, col·laboració amb 
el Tritó del Baix Montseny), salut (campanyes de prevenció, protecció 
civil, serveis en actes i activitats i suport a les campanyes de donació de 
sang) i medi ambient (recollida de fl uorescents i piles).

Càrites: aportació de 11.500 euros a la Parròquia de Sant Martí de 
Sant Celoni per fer front a les despeses de Càritas parroquial en relació 
al Banc d’Aliments. El Banc d’Aliments de Sant Celoni, gestionat per 
Càrites, Creu Roja i l’Ajuntament, dóna servei a prop de 1.400 persones 
i suposa una inversió de més de 30 mil euros anuals. 

Casal de Gent Gran l’Esplai: aportació de 2.700 euros per dinamit-
zar activitats culturals i suport econòmic per manteniment i millora de 
l’equipament, subministraments, ús de les pistes de petanca, de l’Ate-
neu... per una quantitat estimada de més de 30.000 euros. 

Associació Neurològica Amics Baix Montseny:  aportació de 7mil 
euros per realitzar activitats de suport i transport de persones amb ma-
lalties neurològiques i les seves famílies. 

Catalunya Contra el Càncer: aportació de 1.000 euros per destinar 
a l’organització de campanyes de recollida de fons destinats a l’adqui-
sició d’aparells per a l’Hospital de Sant Celoni i per a la investigació, i 
l’organització de xerrades. 

Les entitats es donen 
a conèixer als barris 
El dijous 9 de juny entitats culturals, esportives, socials i lleure de Sant 
Celoni van anar a l’Associació de Veïns del barri de les Illes Belles a do-
nar-se a conèixer per tal de fomentar la participació a les entitats entre 
els veïns. A la reunió hi van participar unes 30 persones entre veïns i 
entitats.

Aquesta acció s’emmarca en el projecte pilot que durant cinc mesos 
s’ha portat a terme al barri de les Illes Belles per tal de fomentar el 
bon veïnatge i la coneixença entre veïns. Entre aquestes destaca el 
procés informatiu porta a porta de sensibilització veïnal, suport a les 
iniciatives de l’Associació Veïns, activitats esportives al barri, reunions 
informatives amb diferents col·lectius,  presentació i taller del Servei 
Municipal d’Orientació Laboral, etc.

L’Ajuntament ha realitzat aquest projecte amb una subvenció provinent 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración i s’engloba en el treball perma-
nent que es realitza des del Pla d’Acollida i Convivència Municipal que 
s’està portant a terme des de l’any 2008. Aquest pla inclou diferents 
activitats amb l’objectiu de donar informació, formació i oferir espais 
de relació a les persones nouvingudes a Sant Celoni per tal de millorar 
la participació i convivència al municipi.    

Títol del projecte
Millora de l’atenció sanitària dels habitants 
del Districte de Sekyere South 

País: Ghana

Durada: 1 de desembre de 2010 fi ns 30 
de novembre de 2011

Justifi cació:  
En atenció sanitària, els habitants de la 
zona només disposen d’un hospital que es 
troba col·lapsat. A les poblacions rurals de 
la zona hi han 8 dispensaris, mal equipats 
i que només atenen casos menors. 

El projecte vol resoldre el problema de les 
carències detectades, tot facilitant l’accés 
a la salut a través de la construcció d’un 
Centre de Salut, endegar diversos progra-
mes de capacitació sanitàries entre la po-

blació i la formació de llevadores rurals per 
a evitar l’alta mortalitat infantil i materna.   

Objectiu: 
El projecte inclou la construcció dels 
següents edifi cis: cinc sales de consultes, 
un laboratori, un departament de raig X, 
farmàcia, àrea de gestió d’assegurances 
sanitàries i zona de recepció i registre. Ad-
quisició de l’equipament mèdic i mobiliari 
necessari. 

Valoració: Donada la situació sanitària de 
la regió en que s’executa el projecte, ells el 
consideren molt important.

Benefi ciaris: 
Directes: 10.000 persones, entre usuaris 
atesos al centre, personal sanitari i altres 
treballadors

Indirectes: 
150.000 habitants dels pobles propers

Pressupost: 314 mil euros, dels quals 
l’Ajuntament de Sant Celoni hi participa 
amb 3.106 euros.

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

Projectes dels membres de la 
Coordinadora d’Entitats Solidàries

a

Mans Unides
(Delagació Vallès 

Oriental)
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Entorn

Inici de les obres d’horta pública al Molí de les Planes
S’adequaran 48 parcel·les amb dos edifi cis comunitaris, lavabos adaptats i punts 
de recollida de residus

S’aprova la Ponència am-
biental municipal que 
permet agilitzar tràmits 
L’Ajuntament ha acordat la constitució 
d’una Ponència ambiental municipal, prèvia 
autorització de la Generalitat de Catalunya. 
D’aquesta manera es vol intentar agilitzar la 
tramitació i autorització d’activitats que tenen 
incidència ambiental i que per aquest motiu 
requereixen de llicència municipal. Fins ara 
l’autorització d’aquestes activitats depenia del 
Consell Comarcal, i a partir de la constitució 
de la ponència ambiental municipal la trami-
tació la farà només l’Ajuntament.

El carrer Pau Casals, un 
carrer històric en les mi-
llors condicions
El carrer Pau Casals ja s’ha obert al trànsit 
després de les obres de pavimentació, d’ei-
xamplament de voreres i reasfaltat, de soter-
rament de les instal·lacions i l’arranjament 
del clavegueram. L’obertura d’aquest carrer, 
que era el darrer que quedava amb llambor-
da, era un fet molt esperat pels veïns que 
ara gaudeixen d’una via endreçada, segura i 
accessible. 

Durant els propers mesos tindran lloc les 
obres per a la implantació d’horts municipals 
al marge esquerre de la Tordera, a l’alçada 
del polígon industrial Molí de les Planes de 
Sant Celoni. D’aquesta manera es recuperarà 
aquest espai fl uvial i zona verda segons els lí-
mits defi nits per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Les actuacions a realitzar han de servir per 
reordenar els horts que ocuparan l’espai lliure 
del polígon industrial. Es confi gurarà  un espai 
multifuncional i endreçat on l’activitat produc-
tiva dirigida a l’autoconsum pugui coexistir 
amb la conservació i ús públic de l’entorn del 
riu Tordera.

El projecte d’implantació d’horta pública con-
templa la creació de parcel·les localitzades en 
2 sectors on en cadascun s’instal·larà un edi-
fi ci comunitari i un lavabo adaptat. En aquests 
edifi cis hi haurà armaris perquè cada hortolà 

pugui guardar les seves eines. Les parcel·les 
tindran una superfície aproximada d’uns 100 
m2 i estaran numerades i delimitades amb 
fi tes en els vèrtexs. A cada parcel·la hi haurà 
un punt de sortida d’aigua de reg, un bidó per 
acumular aigua, un compostador i un punt 
vertical per al recolzament i emmagatzematge 
de canyes.

L’Ajuntament està preparant un reglament 
regulador de les condicions d’ús de l’hort 
municipal del Molí de les Planes i el procedi-
ment d’adjudicació de parcel·les. Les perso-
nes adjudicatàries disposaran d’una llicència 
per un termini de dos anys prorrogable fi ns 
a cinc anys, i s’hauran de comprometre al 
compliment de les condicions fi xades en el 
reglament. La convocatòria de sol·licitud de 
parcel·les es farà pública així que s’hagi aca-
bat l’obra.

Durant l’estiu les obres de condicionament 
de l’horta pública s’aturaran, i no serà fi ns al 
setembre que es reprendrà l’acabament de 
l’obra. En cap cas es pot ocupar l’espai fl uvial 
ni tampoc la zona d’horta pública fi ns que no 
s’hagi acabat l’obra i s’adjudiquin les parcel·les 
mitjançant convocatòria pública.

Noves parades del Bus urbà 
a la Porta de Ponent i al 
Centre de Dia

A partir de l’1 de juliol, la línia de Bus urbà ha incorporat dues noves parades. La parada 
21, situada a la plaça de Mercè Rodoreda s’ha traslladat a la Porta de Ponent, en ple Centre 
comercial Altrium. Aquest trasllat no afecta les expedicions a la Batllòria i a les Urbanitza-
cions del Montnegre, que mantenen la parada a la marquesina de Mercè Rodoreda. 
Per altra banda s’ha creat una nova parada al Recinte Moncanut (Centre de dia Indaleci Lo-
silla i la nova seu del l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny). El Bus urbà arriba a 
aquesta parada 4 vegades al dia, coincidint amb els horaris d’entrades i sortides d’aquests 
serveis. A totes les parades hi ha disponible un plànol de parada i l’horari complet del 
servei de Bus urbà.

L’ús del transport públic continua 
augmentant al municipi

Construcció d’armaris d’eines per als hortolans.
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EntornEspai públic

L’ajuntament impulsa un pla urgent 
de millora de l’espai públic 
L’ajuntament ha posat en marxa aquest estiu un pla de millora urgent de l’espai públic que contempla diferents actuacions de renovació del mo-
biliari urbà, tancament de parcs infantils, repavimentació de carrers i neteja viària. L’alcalde, Joan Castaño i la regidora d’Espai públic, Isabel Coll, 
han defi nit sobre el terreny les actuacions a realitzar. També s’ha previst plantejar a l’empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida 
d’escombraries, la necessitat d’aplicar millores en la qualitat de la prestació.

ÀMBIT ACTUACIÓ CALENDARI

Places del carrer Mossèn Cinto Verdaguer amb 
carrer de Pompeu Fabra

Defi nició i marcatge d’itineraris de passeig, mitjançant fusta tractada. Reno-
vació dels bancs. Generació d’un àmbit amb paviment d’amortidor de sorra i 
tanca perimetral de protecció a la zona de jocs infantils.

Plantació d’arbrat

Estiu 2011 

Hivern 2011

Plaça Baix Montseny Ampliació del nombre de bancs Estiu 2011

Salicart, a tocar del camí de Telleda Creació d’una petita zona de jocs infantils Estiu 2011

Plaça Illes Belles Ampliació de la tanca perimetral de la zona de jocs infantils Estiu 2011

Cruïlla carrer Doctor Barri amb 
Avinguda de la Pau

Millora de la seguretat i l’accessibilitat Tardor 2011

Plaça Mercè Rodoreda Reparació de paviments Estiu 2011

Passeig Francesc Fullà “Xumbo” Renovació de bancs i reparació del paviment disgregat Estiu 2011

Darreres actua-
cions en matèria 
d’accessibilitat
Durant el mes de juny i la primera quinzena 
de juliol es completarà el paquet d’actuacions 
de millora de l’accessibilitat que s’han dut 
a terme enguany. D’aquesta manera, el pla 
municipal d’accessibilitat haurà rebut un bon 
impuls, per bé que encara manca molta feina 
i recursos per disposar d’un Sant Celoni i una 
Batllòria plenament adaptats.

Renovació del 
paviment de la 
rampa Maties 
Roca
Aquestes darreres setmanes s’ha renovat la 
rampa que permet accedir a la carretera de 
Campins des del carrer de Maties Roca. Una 
bretolada sobre el formigó ha impedit que 
tingui un acabat perfecte, per bé que la seva 
funcionalitat resta del tot garantida.

Millores en els 
accessos al parc 
de la Rectoria 
Vella
De mica en mica el parc de la Rectoria Vella 
va prenent una confi guració més ben aca-
bada. Darrerament s’ha actuat a l’accés a la 
zona de baix, mitjançant la retirada de ma-
terials que formaven part de l’antiga piscina, 
la construcció d’un parterre i l’arranjament 
dels replans-escala. També ha calgut retirar 
un bon nombre de grafi ts que embrutaven les 
parets de l’àmbit.
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Esports

Prop de 200 esportistes celonins i els seus respectius entrenadors i directius van 

participar el 17 de juny a Pòdium 2011, un acte de reconeixement públic pels èxits 

assolits durant la temporada. Entre les entitats i esportistes del municipi que han 

mantingut un bon nivell de resultats en esports hi ha el Club Atletisme Sant Celoni, 

la Penya barcelonista, el Club Esportiu Inacsa, el Club Patí Sant Celoni tant en l’apar-

tat d’hoquei com de patinatge, l’Arc Sant Celoni, els esportistes del Club Karate Just, 

la Petanca les Borrelles, el Club Petanca Sant Celoni i la Secció de vòlei del Club Es-

portiu Sant Celoni. L’alcalde Joan Castaño i la regidora d’Esports, Magalí Miracle van 

lliurar un petit trofeu commemoratiu d’una temporada brillant per a tots i totes. Club Petanca les Borrelles
Campió de la 1a divisió de la Lliga del Montseny, 
formada per 5 divisions. Aquest és el primer cop que 
el club queda campió de la 1a divisió.

Penya Barcelonista Sant Celoni, equip Aleví A
Campions de lliga de la 3a divisió, grup 10. Aconse-
gueix l’ascens a 2a divisió

Penya Barcelonista Sant Celoni, equip Infantil A
Campions de lliga de la 3a divisió, grup 37. Aconse-
gueix l’ascens a 2a divisió

Penya Barcelonista Sant Celoni, equip 
Prebenjamí A. Campions de lliga, grup 36.

L’esport celoní puja al Pòdium!

Club Petanca Sant Celoni
Campions de la 3a divisió. Ascens a 2a divisió

Club Patinatge Artístic Sant Celoni, Grup de Xou 
Conjunts. Campions de Barcelona, subcampions de 
Catalunya i d’Espanya i tercers al campionat d’Europa. 
Classifi cats per anar al Mundial que es celebrarà a 
Brasília (Brasil)

Club Esportiu Sant Celoni - secció Vòlei, equip 
juvenil femení. Subcampiones del Vallès Oriental. 
Finalistes al campionat interterritorial entre el Vallès 
Oriental i el Maresme

Club Patí Sant Celoni – Hoquei, equip Prebenjamí 
Iniciació. Subcampions de la Copa Barcelona

Club Patí Sant Celoni – Hoquei, equip Benjamí
Subcampions de la Copa Barcelona

Club Patí Sant Celoni – Hoquei, equip Veterans. 
Campions del grup B, i ascens al grup A

Club Arc Sant Celoni
Eloi Iglesias (cat. Benjamí), Campió de la Lliga Catala-
na de Sala, Campió Provincial de Barcelona i rècord 
de Catalunya, Campió de la 1a Tirada de la Lliga 
Catalana de Sala, Medalla de plata al Trofeu Futurs 
Campions

Club Atletisme Sant Celoni
Aina Berenguer, Manel Mayoral, Victor Coris, Victoria 
Vilert i Gloria Cabrera, fi nalistes als Campionats de 
Catalunya de 300 metres llisos (cadet), llançament 
de pilota (benjamí), 2.000 metres llisos (aleví), 60 m. 
tanques (aleví) i hexatló (cadet) respectivament

Karate Club Just
25 esportistes campions en diverses categories i mo-
dalitats en el campionat de Catalunya i d’Espanya
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Prop de 300 alumnes aprenen 
seguretat viària de la mà de la 
Policia local
Del 24 de maig al 3 de juny, prop de 300 alumnes de les escoles del 
municipi van participar a les jornades d’educació viària que es fan en 
bicicleta pels carrers de la vila o en un circuit tancat. Agents de la Policia 
local van fer una classes teòrica a l’aula i tot seguit van fer un recorregut 
en bicicleta pels carrers posant a la pràctica les normes de circulació 
bàsiques per poder circular amb seguretat.
Hi van  participar els alumnes de 5è de primària de les escoles Pallerola, 
Montnegre, Tordera, Cor de Maria i la Salle. A més, amb els alumnes 
d’educació Infantil de l’Escola Montnegre es va fer un circuit tancat.  

Seguretat ciutadana

Dianes automatitzades 
per a tir amb arc
Durant el mes de juny s’han instal·lat dues noves dianes de tir amb arc 
que es poden treure i posar de manera automàtica, al pavelló del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes. Es tracta d’un model dissenyat 
expressament. El club Arc Sant Celoni entrena setmanalment al nou pa-
velló. Precisament, l’Arc Sant Celoni estrena junta directiva amb Oscar 
Caño com a president. Per contactar amb l’entitat es pot fer mitjançant 
el correu electrònic: arcsantceloni@hotmail.com

14 de juliol, fi nal de la Copa 
de futbol sala Sant Celoni
La Copa de futbol sala Sant Celoni organitzada per l’ajuntament acaba-
rà el proper 14 de juliol. Enguany, hi han participat 46 equips: 32 sè-
niors, 8 cadets i 6 infantils. En total es jugaran 157 partits a la primera 
fase que donarà pas a les eliminatòries per conèixer el campió absolut 
en cada categoria. Les fi nals seran dijous  14 de juliol a les 19.30 h pel 
que fa a les categories infantil i cadets i a les 20.30 h  els sèniors.   
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Espai públicSubvencions i ajuts

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

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

OAC  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Prestacions permanents per al  pagament 
del lloguer (antic Ajut al lloguer per a per-
sones amb risc amb risc d’exclusió social 

– “Lloguer just”)

Perceptors dels 
Ajuts al lloguer 

l’any 2010 – Fins 
el 22 de juliol

Unitats de convivència amb ingressos infe-
riors a 2,35 IRSC que dediquen més del 30% 
dels seus ingressos a satisfer el lloguer que 

van rebre la prestació per l’any 2010

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

Prestacions per a l’accés als serveis 
d’habitatge

Fins el 30 de 
setembre

Persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental

Imprès normalitzat que es pot obtenir 
a les dependències del Departament 

de Benestar Social i Família o a 
www.gencat.cat/bsf

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

Elaboració de projectes per fomentar 
l’esperit emprenedor a diferents àmbits i 

promoguin compartir coneixements i expe-
riències entre ells i el món empresarial

Fins el 18 d’agost

Fundacions de caràcter públic

Entitats prestadores de  serveis o produc-
tives i que no es fi nancen majoritàriament 

amb ingressos comercials

Registre electrònic  del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio

https://sede.mityc.gob.es
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Habitatge

L’ajuntament ha fet arranjaments 
a 47 habitatges del municipi

ACTUACIONS  REALITZADES
NOMBRE 

D’ACTUACIONS

Adaptacions amb obres de

Paleta amb electricista
Substitució banyera per plat de dutxa 15

Re col·locació WC 1

Fuster

Substitució i reparació de persianes i cintes 6

Substitució de fi nestres 2

Tapar fi ltracions d’aire 3

Ampliació porta 1

Paleta
Enrajolat frontal cuina 1

Reparació revestiments, paviments i fals sostre 3

Electricista
Col·locació i adequació endolls 2

Arranjar cablejat elèctric 1

Lampista 
Col·locació i substitució d’aixetes 7

Arranjar bomba aigua 1

Pintor i guixaire  Sanejar revestiments i pintar humitats 3

Varis
Substitució timbre entrada 1

Elaboració forats fi nestra per embocar tub assecadora 1

Adaptacions amb ajudes tècniques

Al bany

Elevadors de WC 6

Elevador de WC amb braços 5

Agafadors 28

Barres 17

Seient per a la dutxa 24

Cadira giratòria banyera 7

Barres abatibles 4

Col·locació conus per alçar la butaca 1

Rampa mòbil accés carrer 1

Esglaons 3

Avís als antics perceptors de prestacions 
permanents al pagament del lloguer 
Les persones que tenen concedida la prestació permanent al pagament del lloguer (sol·licitud de la prestació aprovada el 2010 per l’Adminis-
tració), per tal de continuar-ne gaudint l’any 2011, han d’acreditar que compleixen els requisits (domicili i residència, pagament del lloguer i in-
gressos) i comunicar els canvis respecte el 2010. Aquests requisits s’acrediten amb la presentació del model normalitzat de declaració respon-
sable de compliment que rebran per correu totes les persones benefi ciàries en l’actualitat i la documentació a la que es fa esment.
Termini: fi ns al 22 de juliol de 2011

L’Ajuntament de Sant Celoni ha realitzat reformes bàsiques a 47 domicilis del municipi  per facili-
tar l’adaptabilitat i funcionalitat de les persones que hi viuen i millorar les condicions de seguretat i 
accessibilitat. Aquestes obres de reforma i adaptació d’habitatges han tingut lloc des d’abril de 2010 
a maig de 2011 en el marc de dos programes diferents: el primer destinat a persones majors de 65 
anys que comptava amb el suport de la Diputació de Barcelona i el segon, sense límit d’edat, destinat 
a persones amb pocs recursos, especialment amb limitacions d’autonomia.  Les intervencions han 
tingut una molt bon acollida per part de les persones benefi ciàries. L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha 
adherit de nou al programa d’arranjaments d’habitatges de la Diputació de Barcelona pel 2011-2012 
amb l’objectiu de poder tornar a oferir aquest ajut a les llars del municipi.

S’han millorar les condicions de seguretat i accessibili-
tat en llars de persones amb pocs recursos o majors de 
65 anys

Abans

Abans

Ara

Ara
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Espai públicEspai Obert

Som un grup de professionals que representa a 
l’Equip d’Atenció Primària de Sant Celoni (CAP) que 
treballa en un projecte de participació ciutadana 
anomenat AUPA Sant Celoni adherit a la Xarxa 
AUPA (Actuant Units Per A la Salut) 

Xarxa AUPA neix al 2003, com a projecte conjunt 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Co-
munitària, les Unitats Docents de Medicina Familiar 
i Comunitària de Catalunya, la Càtedra Novartis 
de la UAB d’investigació i Docència en Medicina i 
l’Institut d’Estudis de la Salut (IES). Al 2004 s’integra 
dins de l’àrea de Salut Pública i Recerca en Serveis 
Sanitaris de l’IES.

A l’actualitat la xarxa està formada per 63 centres 
d’atenció primària de tot Catalunya.

La fi nalitat és trobar respostes i solucions a proble-
mes relacionats amb la salut i benestar del poble.

L’any 2007 es va iniciar el projecte amb un estudi 
general de Sant Celoni, amb l’objectiu d’obtenir 
la informació necessària per portar a terme el 
projecte. Un cop recollides totes les característiques 
de la població, es van convocar a totes les entitats 
i associacions del poble per tal de captar conjunta-
ment les necessitats de la comunitat.

D’aquesta trobada comunitària es va resoldre que 
el principal problema que es va percebre va ser la 
“sobresaturació del sistema sanitari”. Actualment 
es treballa entre persones de l’equip d’atenció 
primària i teixit social del poble per portar a terme 
actuacions conjuntes per donar solucions al proble-
ma prioritzat. 

Per obtenir més informació i per si esteu interessats 
a participar-hi activament, ens podeu enviar un 
correu a aupa.stceloni.ics@gencat.cat

AUPA SANT CELONI

El dia 8 de Juny vaig acabar una gran marxa després 
de 19 anys com a regidor de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. Ha estat una gran satisfacció i un gran honor 
treballar-hi, he gaudit en el que he fet, han estat 
molts anys i ha valgut la pena, com a balanç fi nal 
estic orgullós.

Tinc moltes anècdotes, però n’explicaré dues. La 
primera és la creació de la coordinadora d’Associa-
cions de Veïns, sent regidor de barris. Tot i ser dur, 
va ser molt construcitiu i participatiu, seria bo que 
es tornés a crear una altra vegada! I la segona, sent 
Regidor de Benestar Social, va ser la creació de la 
Fundació Acció Baix Montseny. Aquest col·lectiu que 
no tenia treball i es sentia marginat, ara és útil per 
la societat i se sent content amb el treball que està 
desenvolupant. Alhora, el poble agraeix el treball 
que realitza.

M’agradaria començar a explicar com es va comen-
çar a valorar la creació d’aquesta Fundació. La mare 
de Carlos Francisco va ser que la que va insistir en 
la creació d’aquest col·lectiu, el resultat ha estat 
meravellós i enriquidor per ambdues parts. Com a 
anècdota, he de dir que quan Carlos Francisco va 
començar a treballar, era seguidor del Reial Madrid; 
però ara ja fa uns anys que és seguidor del Barça i 
això ja no m’agrada tant! Ja ja ja!

He conviscut amb moltes persones. Els vull donar les 
gràcies a tots els companys del PSC, des de Joan Coll 
Serrat a Joan Castaño; a tots els regidors i regidores 
de tots els partits polítics; a tots els treballadors de 
l’Ajuntament, especialment als de les àrees que jo 
he format part (Joventut, Barris, Benestar Social, 

Participació Ciutadana i Espais Públics, a tots ells, 
moltes gràcies); també agrair a totes les entitats del 
municipi, les entitats esportives, solidàries, participa-
tives i culturals.

Felicitats al nou equip de govern, els desitjo el millor.

Vull destacar la “Colla Gegantera”, a la que perta-
nyo. Per mi ha estat una satisfacció fer El Camino de 
Santiago amb ells i poder representar a Sant Celoni 
davant l’Ajuntament de Melide (Galícia). Va ser com 
un orgasme de convivència, amistat i molta felicitat. 
També vull parlar de la Creu Roja de Sant Celoni, de 
la qual sóc voluntari; ara que deixo la política activa, 
estaré molt més implicat en l’acompanyament i 
ajuda de les persones necessitades, tal com estic fent 
ara, cosa que m’omple plenament. A la meva Asso-
ciació de Veïns de la Mare de Déu del Puig. Gràcies 
a la meva empresa Renolit Ibèrica, per facilitar-me la 
feina política amb la laboral i poder-la compartir.

Vull donar les gràcies a la meva família. A la meva 
dona Isabel, als meus fi lls Miguel i Judith, que han 
volgut conviure i aguantar tots aquests anys compar-
tint la meva vida de regidor, marit i pare; especial-
ment, a la meva dona, “moltes gràcies, Isa.”

Per últim, a tots els ciutadans de Sant Celoni per 
l’afecte, el respecte i la complicitat que hi he sentit 
durant aquests 19 anys. Moltíssimes gràcies a tots, 
sempre estaré al vostre costat i molt agraït.  Visca 
Sant Celoni!

Miguel Vega Vega
Ex-regidor de l’Ajuntament de Sant Celoni

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

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

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

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

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

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

Espai Obert

Moltes gràcies a la gent de Sant Celoni!

Ofi cina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h

Ofi cina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria
Juliol: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Agost: romandrà tancada de l’1 al 28, ambdós 
inclosos. Els dies 29, 30 i 31 l’horari serà el mateix 
que el mes de juliol

Ofi cina Municipal d’Habitatge
De dilluns a divendres, de 10 a 13h
Romandrà tancada del 8 al 21 d’agost (ambdós 
inclosos)

Biblioteca l’Escorxador
De dilluns a divendres, horari habitual
Els dissabtes des del 25 de juny fi ns al 10 de se-
tembre (ambdós inclosos) romandrà tancada

Biblioteca de la Batllòria
Juliol: de dilluns a divendres, horari habitual
De l’1 al 26 d’agost romandrà tancada

Les Casetes de la Batllòria
Juliol: dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 19 h 
– dimarts i dijous de 16 a 20 h
Agost: romandrà tancat

Centre Municipal d’Expressió
De l’1 al 17 de juliol: de dilluns a divendres, de 10 
a 13 h. També, dimarts i dijous de 17 a 20 h
Del 18 al 31 de juliol: de dilluns a divendres, 
de 10 a 13 h
Romandrà tancat de l’1 al 21 d’agost
Del 22 al 31 d’agost: de dilluns a divendres, 
de 10 a 13 h

Deixalleria
De dimarts a divendres, 
de 10 a 13h i de 16 a 19 h
Dissabtes de 9 a 15 h
Diumenges de 9 a 14 h

SOREA
De dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h
Telèfon d’atenció al client (902 25 00 70) 
de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Telèfon d’urgències (902 40 50 70) tots els dies, 
les 24h

Horari d’estiu (juliol i agost)
OOOOfi 
De

HHH
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Des de l’oposició 
podrem ser 
realment decisius
 La CUP aposta ferma-

ment per transformar el municipi i acabar amb les 
desigualtats existents amb unes formes diferents de 
fer política. Això vol dir que per nosaltres la decisió 
d’entrar o no al Govern és una decisió estratègica 
en funció d’aquest objectiu polític i de les possi-
bilitats que tinguem de consolidar unes formes 
alternatives d’organitzar la societat i el municipi. 
 
L’experiència dels últims quatre anys ha acabat mo-
tivant la decisió que hem pres. Després que apos-
téssim per la regeneració democràtica signant un 
acord amb CiU l’any 2007, el fet que aquest grup el 

trenqués amb la defensa de l’ARE, i això sumat a la 
realitat dels tres anys següents, en què la tendència 
a la psoevergència es va fer més evident que mai, 
enguany hem decidit no entrar al Govern, no fi rmar 
cap acord amb cap partit i votar el nostre programa 
polític en el ple de constitució del nou Govern. Per 
tant, hem optat per votar-nos a nosaltres mateixos i 
no hem fet alcalde a ningú.
 
La distància programàtica i el treball 
a l’oposició
En els últims anys hem observat que respecte dels 
dos grans partits no només ens separen unes formes 
de fer política molt diferents, sinó que en polítiques 
de màxima rellevància la distància ha estat sovint 
molt important; per això ara hem tingut un dubte 
raonable sobre la sinceritat de les promeses dels dos 

grans partits en el moment en què ha tornat a estar 
en joc la seva cadira a l’Ajuntament. 

Entrar al Govern amb només dos regidors no ens 
hauria donat cap possibilitat de condicionar políti-
ques de transformació, que és el nostre objectiu. És 
per això que en els propers anys ens dedicarem a 
treballar des de l’oposició per informar de l’acció de 
Govern, generar mobilització social i negociar el vot 
en cada decisió del Ple municipal. Pensem que és una 
tasca molt necessària i que ens permetrà ser decisius 
en molts dels temes que ens afecten com a poble.
  
CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat

Iniciativa per Catalunya  Verds vol 
fer una política d’acord amb la 
seva fi losofi a de compromís amb la 
ciutadania, progrés i esforç, marcant 
uns objectius i planifi cant etapes per 
arribar-hi.  Els propers  anys la nostra 
manera de fer serà la mateixa, volem 
un Ajuntament al servei dels veïns, 

transparència total en la  gestió municipal. Volem incentivar la 
participació dels veïns i veïnes a la política municipal a través 
d’entitats i associacions.

Com a grup polític creiem que tenim la obligació de fer 
política, amb total credibilitat i transparència, treballar per  

que no pugui haver cap dubte sobre els  criteris i les accions 
realitzades.
Això vol dir que per nosaltres  tant importants son les 
decisions presses, com la manera de traslladar-les a la 
ciutadania.

Davant nostre tenim el repte d’aconseguir tornar la confi ança 
a la gent en el nostre sistema democràtic, tant desitjat 
durant  anys i que ara sembla gastat, sense il·lusió i atacat pel 
pessimisme.

Només em queda dir que com a grup polític estem a 
disposició de tots el veïns i veïnes del municipi.  Per a 
recollir els seus suggeriments i necessitats, i és per això 

que començarem xerrades  aquest mateix més de juliol a 
l’associació de veïns de  Les Borrelles( 12/07/11 a les 20:00 ) 
i també a l’associació de veïns de Les Illes Belles ( 26/07/11 a 
les 20:00 ), per tal que tothom que vulgui, pugui exposar les 
seves idees o participar a la política municipal . També  serem 
a La Festa Major  de La Batllòria

Moltes gràcies per la confi ança que han posat en nosaltres i 
endavant La Batllòria i Sant Celoni.

ICV Sant Celoni.
icvsantceloni@ymail.com

Partits polítics

Sobre sous i 
rebaixes
Aquest dijous 7 de juliol vam cele-
brar el primer Ple extraordinari de 
la legislatura. L’ordre del dia bàsi-
cament va fer referència a aspec-
tes organitzatius: nomenaments, 

constitucions d’òrgans, competències i també sous i salaris. 
A continuació expliquem els principals posicionaments que 
va exposar CiU al respecte:

• Presentem una esmena per rebaixar un 10% les retribu-
cions dels grups de l’oposició per l’assistència als Plens i 
altres òrgans. S’aprova.

• Presentem una altra esmena que elimina la potestat a l’al-
calde per modifi car qualsevol sou i retribució dels càrrecs 
electes i, per tant, que garanteix que qualsevol canvi és 
notifi cat i discutit en el sí del Ple municipal. S’aprova.

• En relació a la proposta del PSC de traspassar compe-
tències del Ple cap a la Junta de Govern (on només hi és 
representat l’equip de govern), CiU es posiciona en con-
tra d’aquests traspassos o bé demana que els grups de 
l’oposició siguin presents a les Juntes de Govern com a 
membres convidats, per tal de mantenir la transparència i 
la informació sobre aquestes qüestions. S’aprova.

• Aprovem la resta de propostes presentades per l’equip de 
govern, malgrat que recordem que quan CiU va iniciar el 
mandat al 2007 ens vam trobar amb una xifra astronòmi-
ca de sous del govern de 223.724 euros, que automàti-
cament vam rebaixar a 122.236 (un 55% menys!). Ara 
el PSC proposa una rebaixa simbòlica de l’1,8% (fi ns a 
120.000 euros), malgrat que també redueix un 7% les 
hores de dedicació dels regidors i regidores i, per tant, no 
existeix cap rebaixa real.

També deixem palès que la ‘xifra’ no ho és tot, que estarem 
amatents per valorar l’efi ciència, la responsabilitat, el lideratge 
i el compromís que han de fer mereixedors aquests sous. Final-
ment, demanem que segueixin publicant totes aquestes des-
peses a l’Informatiu, tal com vam començar a fer fa 4 anys.

El grup municipal de CiU segueix fi del al seus principis de tre-
ballar dur i honradament per contribuir al projecte col·lectiu 
de poble. I aquest estiu, seguirem treballant. Ens pots trobar 
a l’adreça santceloni@ciu.info, al Facebook, o al local de la 
plaça de la Vila els dijous al vespre.

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

Treballem amb 
objectius clars
Comencem un nou mandat, un nou 
període de govern en què, sumant-
nos a la feina feta, treballarem en la 
millora de la gestió i dels serveis de 
l’Administració més propera al ciu-

tadà: l’Ajuntament. Per fer-ho, com sabeu, comptem amb 
un programa integrador, el que ha rebut un major suport 
per part dels nostres veïns i veïnes, un programa obert que 
esperem que sigui un punt de trobada amb la resta de grups 
municipals, amb qui compartim molts objectius, visions i pri-
oritats. Un projecte, des del diàleg, que volem desenvolupar 
a partir de quatre grans eixos de treball: 

• Cura de l’espai públic. Estem treballant en la neteja, en 
el manteniment, en la mobilitat, en el mobiliari urbà... Ja 

hem fet un calendari inicial d’actuacions, que comença-
rem a desenvolupar en els propers mesos.  

• Economia. Invertir en dinamització econòmica i formació 
és invertir en el futur de Sant Celoni i dels seus ciutadans/
es. Per això hem d’apostar per aquest àmbit i, alhora, fa-
cilitar i incentivar la formació com a eina per a promoure 
l’ocupació. Hi estem treballant. 

• Atenció a les persones. Defensarem la nostra sanitat 
pública i l’Estat del Benestar davant les retallades anun-
ciades pel govern de la Generalitat. Sant Celoni i els seus 
ciutadans necessitem el nou Hospital, i així ho plantejarem 
davant de la Conselleria. Però atenció a les persones no és 
només salut. Per això hem d’aconseguir millorar l’efi càcia 
de les polítiques i ajuts, revisar els criteris d’atorgament, 
apostar per millors infraestructures educatives, com ara la 
nova escola Soler de Vilardell o l’institut-escola al Pallerola. 

• Reorganització de l’Administració. Hem de fer un nou 
esforç per aconseguir una Administració més efi cient i 
transparent, més propera a la ciutadania, que doni respos-
ta a les seves necessitats. Per això estem ja treballant en 
una reorganització, política i tècnica, de l’Ajuntament, que 
esperem enllestir al tercer trimestre de 2011. 

Continuem, així, un treball de fons que hem anat confi gu-
rant en una obra col·lectiva portada a terme pels diferents 
governs municipals. I ho farem amb la voluntat de recuperar 
el treball conjunt, també amb la ciutadania, amb les entitats, 
amb els botiguers, amb els emprenedors... 

Moltes gràcies per la vostra confi ança!

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGENDA

RECTORIA VELLA

Bruguera.
Connexions (aquí i ara)
Pintura, gravat i escultura
Del 18 de juny al 24 de juliol

Horari: 
De dimarts a dissabte, de 5 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 2/4 de 12  a 2 i de 
5 a 8 del vespre. Dilluns tancat.

CAN RAMIS
10 anys del Casal 
Quico Sabaté
Del 9 al 24 de juliol

Horari: 
De dimecres a dissabte de 6 a 8 del ves-
pre; diumenge i festius de 12 a 2/4 de 2 i 
de 6 a 8 del vespre

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

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

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

TAXI
SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

JULIOL Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

1-3 L4 L5

4-10 L5 L6

11-17 L6 L7

18-24 L7 L1

25-31 L1 L2

AGOST

1-7 L2 L3

8-9 L3 L4

15-21 L4 L5

22-28 L5 L6

29-31 L6 L7

Juliol

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

Agost

DLL DM DC DJ DV DS DG

 1   2 3 4  5  6 7

8 9 10 11 12 13 14

15  16 17 18  19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31        

Dijous, 14 de juliol

Futbol Sala
Finals dels Torneigs

 A les 8 del vespre
 A la pista coberta Camp Municipal d’Esports

Circ: PakiPaya 
Dijous a la fresca

 A les 10 del vespre 
 A la plaça de la biblioteca

Divendres, 15 de juliol

Tertúlia literària
El cel és blau, la terra blanca: una història d’amor, 
d’Hiromi Kawakami

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

Les Veus del Claustre
Contes per adults

 A 2/4 de 10 del vespre
 A l’ofi cina de Turisme

Organitza: Associació de Veïns del Carrer Major 
de Dalt

Dissabte, 16 de juliol

Rebaixes al carrer
Fira de rebaixes, oportunitats, liquidacions i 
saldos

 Tot el dia 
 A la plaça de la Vila

Organitza: Sant Celoni Comerç

Concurs Sant Celoni Sona!
Gran fi nal
A les 6 de la tarda
A la plaça de la biblioteca

Diumenge, 17 de juliol

Camí dels Nyerros, Etapa fi nal: Vallter 2000 
- Mentet - Nyer
Activitats del CESC

 A 2/4 de 7 del matí
 A la plaça Comte del Montseny

Preu: Socis CESC 13 euros. No socis: 20 euros. 
Menors 14 anys: 7 euros

XLVII Aplec de la Sardana
Ballada de sardanes

 A 2/4 de 12 del matí
 Al parc de la Rectoria Vella

Organitza: Agrupació Sardanista Baix Montseny

Ball de l’Esplai
amb Duo Escobendo

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

Dijous, 21 de juliol

Cinema de Muntanya: 
The Asgard Project, d’Alastair Lee 
Dijous a la fresca

 A les 10 del vespre
 A la plaça d’en Nicola

Divendres, 22 de juliol

Hora del conte
Les disfresses encontades

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

Diumenge, 24 de juliol

Ball de l’Esplai
amb Duo Marcelo

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

Dijous, 28 de juliol

Bricandeira 
Dijous a la fresca

 A les 10 del vespre
 Als jardins de la Rectoria Vella

Diumenge, 31 de juliol

Ball de l’Esplai
amb Montcayo Duo

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

Dijous, 4 d’agost

Circ: Mumusic Circus 
Dijous a la fresca

 A les 10 del vespre
 A la plaça de la biblioteca

Divendres, 5 d’agost

Contes i contarelles 
Hora del conte

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

Dissabte, 6 d’agost

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

 Tot el cap de setmana
 A l’esplanada de l’església d’Olizinelles

Oh!fertes al carrer
Articles de les botiques a preus rebaixats

 A partir de les 10 del matí
 Al carrer Anselm Clavé

Organitza: Associació de Comerciants del carrer 
Anselm Clavé

Ball de nit
amb el conjunt Blue Marín

 A les 10 del vespre
 A la plaça de la biblioteca

Dijous, 11 d’agost

Concert del grup Keympa 
Dijous a la fresca

 A les 10 del vespre
 Als jardins de la Rectoria Vella

Una seixantena de persones 
participen a la Sortida Cultu-
ral a Cardona 
La tercera sortida cultural de l’any organitzada per l’ajuntament va 

portar el passat 4 de juny a una seixantena de persones a Cardona. 

Al matí es va visitar la Muntanya de Sal i es va fer un recorregut guiat 

a 86 metres de profunditat per l’interior de les galeries. Al migdia es 

va visitar l’imponent castell declarat monument nacional, testimoni 

del poder dels senyors de Cardona i de la seva riquesa, derivada del 

comerç de la sal. Després de dinar, el rector va obrir especialment 

l’església parroquial gòtica i també la cripta, on es guarden les 

relíquies de Sant Celdoni i el seu germà, Sant Ermenter. Després el 

grup va poder visitar la Fira Medieval, amb els parades artesanals i 

els tallers, les demostracions d’ofi cis i els grups musicals. La propera 

sortida cultural serà dissabte 22 d’octubre, “Modernisme a Canet 

de Mar, el llegat de Domènech i Montaner”. Si hi esteu interessats, 

sol·liciteu de rebre més informació a l’Àrea de Cultura, tel. 93 864 12 

13 (matins de 8 a 15)

El grup a la cripta de l’església parroquial de Sant Miquel, davant les 

relíquies de Sant Celdoni i Sant Ermenter

Tret de sortida de la Festa 
Major d’estiu de la Batllòria
Les entitats culturals de la Batllòria, la comissió de festes del Consell 

del poble de la Batllòria, i l’àrea de Cultura de l’ajuntament es van 

reunir el passat 1 de juny per començar a programar les activitats que 

formaran part de la festa major d’estiu. Com cada any, la festa major 

s’escau el quart cap de setmana d’agost. Entre altres aspectes van de-

cidir que l’audició de sardanes serà divendres a la tarda- vespre per no 

tenir tanta calor i s’aprofi taran els nous espais que tenim a la Batllòria 

per celebrar-hi  tot tipus d’actes  La Colla de Diables de sant Celoni cre-

marà pels carrers de la Batllòria, els Gegants ballaran  i lluiran les seves 

gales, els nens i nenes xalaran amb la Festa de l’escuma i l’orquestra 

Metropol posarà la cirereta a una Festa Major que es s’està preparant 

amb molta il·lusió.

Entitats culturals de la Batllòria, la comissió de festes del Consell del 

poble i l’àrea de Cultura de l’ajuntament es van reunir per preparar les 

activitats de festa major


