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El premi atorgat a l’institut Baix Montseny és 
un merescut reconeixement a la bona tasca 
educativa de l’equip docent del centre, al 
treball constant de lideratge i motivació de 
l’equip directiu i al suport i confi ança de totes 
les famílies. Enhorabona per la feina ben feta!

Estem vivint un procés de canvi constant que 
afecta tots els àmbits de la societat i l’educa-
ció, ara més que mai, és una eina fonamental 
per construir una societat democràtica, social-
ment cohesionada i econòmicament pròspera. 
Sant Celoni disposa d’una oferta educativa 
àmplia, diversa i de qualitat que, cada vegada 
més, va donant respostes a les necessitats i als 
nous reptes que se’ns plantegen. I en aquest 
sentit, els centres educatius treballen dia a dia 
per millorar l’èxit educatiu de tots els nois i 
noies i promouen la cohesió social per garantir 
una millor convivència. 

Segons les últimes converses amb el Departa-
ment d’Ensenyament, l’any 2012 disposarem 
del nou edifi ci del Soler de Vilardell i vetllarem 
perquè es consolidi l’institut escola a la Torde-
ra i el model 3 - 16 sigui una realitat, ben aviat, 
a l’Escola Josep Pallerola i al Soler de Vilardell. 
Així mateix, continuarem dedicant esforços 
pere aconseguir una Formació Professional 
amb més oferta formativa i amb unes instal-
lacions més ben condicionades. Així mateix, 
vetllarem perquè es consolidi l’institut escola 
a la Tordera i el model 3 - 16 sigui una realitat, 
ben aviat, a l’Escola Josep Pallerola.  

Certament, les escoles són un dels pilars 
claus de l’educació però el seu treball té doble 
sentit si es vincula amb l’entorn més proper. 
En aquest sentit, la comunitat educativa del 
municipi ha encarat un bon camí compartint 
projectes i treballant en xarxa i amb corres-
ponsabilitat amb les entitats i els diferents 
agents socials, comunitaris i econòmics del 
municipi, com el Pla educatiu d’entorn o els 
projectes de diversifi cació curricular... 

Aquest premi, es un bon estímul per encarar 
el futur immediat de l’educació a Sant Celoni 
i la Batllòria i ens indica el camí que hem de 
seguir: il·lusió, esforç i motivació. Endavant 
amb l’educació!  

Feina ben feta!

En portada

Cada any, des del 2001, la Generalitat de Catalunya convoca els Premis Catalunya 
d’Educació amb l’objectiu de retre un reconeixement social als principals actors de l’acció 
educativa: els mestres, els professors, els centres educatius i les institucions impulsores de 
l’escola catalana.

L’educació és el mitjà per confi rmar valors i proposar canvis d’actitud, els guardons 
serveixen per valorar explícitament la feina de les persones, centres educatius i institucions 
que, per la seva rellevància, atorguen prestigi al món educatiu.

L’Institut Baix Montseny ha estat mereixedor enguany d’aquesta distinció com a centre 
educatiu de qualitat:

- Pel seu projecte educatiu de centre innovador basat en els pilars de la Convivència, 
l’Aprenentatge i el Treball per poder formar ciutadans responsables, autònoms i 
competents que puguin ser els motors de la nova societat diversa, canviant i plural.

- Pel projecte educatiu de centre obert a l’entorn que afavoreix el treball i 
l’aprenentatge en xarxa entre el centre educatiu i els diferents agents de l’entorn 
(empreses i entitats del poble,  Ajuntament, serveis educatius...) per aconseguir 
continuïtat i coherència educativa.

- Pel seu lideratge pedagògic que potencia el treball conjunt amb tots els sectors de la 
comunitat educativa: professors i professores, família i alumnes i personal no docent, 
perquè és entre tots que es construeix el coneixement.

- Per la innovació metodològica basada en la “construcció d’un vestit educatiu a mida” 
per a cada alumne amb l’objectiu de promoure els talents individuals de cadascú per 
tal que puguin potenciar al màxim les seves capacitats.

- Per la metodologia de treball de l’equip educatiu del centre que promou 
l’entusiasme i la cooperació de tots els membres  prioritzant el valor fonamental de 
l’alegria de ser , pensar i actuar  per tal de possibilitar una veritable transformació de 
totes les persones que integren la seva comunitat.

- Per esdevenir un centre pioner en els projectes de diversifi cació curricular assajant 
noves metodologies per atendre la diversitat educativa que, amb els anys, s’han anat 
estenent a la resta de centres educatius de Catalunya.

L’Institut Baix Montseny guanya els premis 
Catalunya d’Educació 2011

Aquest any el premi Catalunya d’Educació en la categoria de centres educatius 
ha estat atorgat a l’Institut Baix Montseny per unanimitat dels 17 membres del 
jurat, representants de les institucions i les organitzacions més destacades de 
la comunitat educativa del país i presidit per la consellera d’Ensenyament. S’ha 
premiat el projecte educatiu de l’Institut, la seva innovació metodològica i el seu 
lideratge pedagògic. Moltes felicitats!
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Aquesta estructura organitzativa del projecte pedagògic i de l’equip humà possibilita un conjunt 
de bones pràctiques educatives, que, mica en mica, estan afavorint l’assoliment dels dos objectius 
fonamentals de l’educació:

- Millorar l’èxit educatiu de tots els nois i noies, mitjançant el desenvolupament d’una identitat 
personal rica i equilibrada, l’adquisició de les competències, les habilitats, els valors i les actituds 
per respondre de forma satisfactòria als reptes de la vida professional, i participar en la societat.

- Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el foment de l’ús 
de la llengua catalana, per contribuir a crear un espai comú de valors compartits per tota la  
ciutadania que, des del respecte a la diversitat, afavoreixi la convivència.

Des de l’Institut ens sentim emocionats 
per la concessió del premi “Catalunya 
d’Educació”. Ens sentim orgullosos, sobretot, 
per haver cregut que era possible construir 
una educació de qualitat malgrat les 
difi cultats i els entrebancs, perquè “creure 
que és possible” dóna més força que tenir-
ho tot a favor i el fet d’haver treballat tots 
plegats amb l’objectiu de millorar ens ha 
enfortit individualment i com a col·lectiu.

El nostre projecte educatiu que anomenem 
“Ubuntubica’t amb el macrocervell 
de l’institut” pretén formar ciutadans 
responsables, autònoms i competents, que 
transformin la indignació en implicació, 
que transformin les crítiques i les queixes 
en solucions creatives que puguin superar 
les grans difi cultats de la nostra societat 
actual, ciutadans que sàpiguen col·laborar 
i cooperar malgrat les diferències i busquin 
punts d’acord a partir dels quals poder 
treballar.

Des d’aquest espai volem agrair la 
col·laboració de tantes i tantes persones 
durant tots aquests anys: alumnes, pares 
i mares, empreses, entitats i comunitat 
educativa del poble, institucions i 
serveis municipals i a tots els professors 
i professores que han dedicat la seva 
vida als alumnes que han anat passant 
successivament pel nostre institut. Aquest 
premi és fruit de la suma d’esforços, la 
il·lusió i la perseverança de tots plegats i 
ens sentim orgullosos de poder compartir la 
satisfacció per la feina ben feta.

Una abraçada,

Teresa Borotau i Castro
Directora de l’Institut Baix Montseny

L’equip humà de l’Institut Baix Montseny ha 
engegat el projecte “El tió del Baix Montseny” 
per donar resposta a l’alumnat que ha fi nalitzat 
els estudis obligatoris a l’Institut, especialment 
a l’alumnat que ha seguit Programes de 
diversifi cació curricular i que, en molts casos, si 
no hi ha algun agent educatiu que l’acompanyi 
en el procés de sortida cap a altres formacions, 
pot tenir difi cultats per continuar la formació i 
la posterior inserció laboral.

El projecte consisteix en organitzar una 
activitat empresarial que durà a terme aquest 
alumnat amb dos objectius principals:

- Que els benefi cis de l’activitat econòmica 
s’inverteixin en la seva continuïtat formativa 
fi nançant una part dels costos que suposi 
l’escolaritat postobligatòria.

- Promoure l’esperit emprenedor d’aquests 
joves alhora que aprenen a fer funcionar 
una estructura empresarial factible de ser 
competitiva en el mercat de la zona. 

L’activitat empresarial que es planteja, en 
aquesta fase inicial del projecte, consisteix 
en la producció de diferents tipus de tions 
en miniatura: “kits de muntatge”, tions 
arracades, tions per posar-hi una espelma... 
Es volen comercialitzar aquests tions a 
través de les fi res de Nadal i de les escoles 
com a kits de muntatges per fer tallers. Per 
col·laborar en el projecte podeu consultar 
el catàleg de tions a http://es.calameo.com/
read/0009590261f6ad31550ea i fer encàrrecs a 
eltiodelbaixmontseny@gmail.com

El tió del Baix Montseny: Una beca d’estudis en temps de crisi

Projecte Acció

Petit grup

Projecte Hort Equip directiu

Projecte Ametista

Projecte Aula Vida
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L’Ajuntament conjuntament amb l’Institut 
Baix Montseny, l’escola L’Avet Roig, el col·legi 
Cor de Maria i el col·legi La Salle engeguen el 
projecte d’Ajuntament Jove dins el Pla Local 
de Joventut 2010 – 2013. El projecte pretén 
promoure el desenvolupament dels valors 
democràtics i impulsar la participació i el 
compromís dels joves amb la societat a través 
del Treball de recerca que fan tots els alumnes a 
4t d’ESO. 

Concretament es tracta que els alumnes que ho 
desitgin centrin el seu treball de recerca en una 
temàtica o problemàtica real del municipi 
i elaborin un anàlisi sobre el tema, que els 
permeti, posteriorment, elaborar un projecte 
d’actuació.

Durant el mes de setembre, l’alcalde Joan 
Castaño i la  regidora de Joventut, Júlia de la 

Encarnación han presentat el projecte a l’Institut 
Baix Montseny i al col·legi Cor de Maria i els 
alumnes han començat a elaborar els següents 
treballs: la viabilitat d’un carril bici a Sant 
Celoni, la percepció que té la població de la 
immigració, la percepció que tenen els joves 
sobre l’amor romàntic i les relacions de parella, 
la percepció que tenen els joves sobre els ideals 
de bellesa i la seva relació amb els trastorns 
de l’alimentació, l’estudi del barri de la força, 
l’estudi de l’espai públic i la viabilitat de marcar 
un itinerari de natura en bicicleta.

Durant el 2n trimestre del curs, elaboraran els 
seus treballs els alumnes del col·legi La Salle i 
el 3r trimestre del curs, ho faran els alumnes de 
l’escola L’Avet Roig.

Per tirar endavant aquest projecte de manera 
satisfactòria, ha estat imprescindible la 

implicació de totes les àrees de l’Ajuntament i 
de la Biblioteca l’Escorxador des d’on s’ajudarà 
als alumnes en la recerca bibliogràfi ca de com 
elaborar un projecte i en la recerca de material 
de referència sobre el tema escollit.

Cada centre educatiu valorarà quin és el millor 
treball de recerca del seu centre. Aquests 
4 projectes, un de cada centre educatiu, es 
difondran al facebook de l’Ajuntament perquè la 
ciutadania també els pugui valorar.

Per últim, els 4 treballs seran defensats oralment 
pels alumnes davant el ple municipal que serà 
l’encarregat de determinar quin dels treballs té 
la proposta d’actuació més idònia i viable per 
tal d’implementar-la en el municipi. El projecte 
escollit, es durà a terme.

Més de 40 persones 
es preparen a Sax Sala 
per les proves d’anglès 
de la Universitat de 
Cambridge
Des del mes d’octubre, una quarantena de 
persones participen a Sax Sala als cursos de 
preparació del Preliminary English Test i del 
First Certifi cate de la Universitat de Cambrid-
ge. Els dos cursos, amb una durada de 100 
hores, estan impartits per professors nadius i 
les classes es fan en llengua anglesa.  Aquesta 
oferta parteix de la voluntat de l’Ajuntament 
d’apostar per la formació en llengua anglesa 
com a eina per augmentar les possibilitats 
d’ocupabilitat de la població.
 
El mes de febrer els alumnes faran un 
simulacre d’examen per valorar si estan 
preparats per passar la prova ofi cial. Les 
proves ofi cials de la Universitat de Cambridge 
tindran lloc:

- Preliminary English Test: 
Dissabte 23 de juny de 2012 

- First Certifi cate: 
Dissabtes 2 i 9 de juny de 2011

Conveni entre Càri-
tas i l’Ajuntament per 
oferir reforç escolar a 
alumnes desafavorits
Càritas parroquial i l’Ajuntament de Sant 
Celoni van signar el passat 2 de novembre un 
conveni de col·laboració per oferir classes 
de reforç escolar a alumnes amb situació 
socioeconòmica desafavorida per potenciar 
la igualtat d’oportunitats i afavorir el seu èxit 
escolar i personal. Concretament es vol oferir 
a aquest infants i joves, unes condicions que 
els ajudin al seguiment del currículum escolar, 
a adquirir hàbits d’organització i d’estudi, a 
planifi car el treball escolar i a aprofi tar totes 
les oportunitats que té al voltant en el seu 
procés de desenvolupament personal. 
La comissió social dels centres educatius 
decidirà els alumnes que hi participen i es 
signarà una carta de compromís amb les 
famílies d’aquests alumnes per garantir 
que treuen el màxim profi t del recurs que 
se’ls ofereix. La solidaritat de voluntaris 
i  voluntàries desinteressats i d’entitats 
i societat civil és clau per tirar endavant 
iniciatives com aquesta que ofereixen a molts 
infants i joves oportunitats de millora.

Les persones que vulguin col·laborar com a 
voluntaris en el projecte es poden posar en 
contacte amb la Rectoria Vella 93 864 12 13.

Creix el nombre i la 
participació d’alum-
nes a les activitats 
extraescolars de les 
AMPA 
El nombre d’activitats extraescolars que 
s’ofereixen des de les AMPA i la participació 
d’infants i joves ha crescut notablement 
aquest curs. Aquest èxit ha estat possible 
gràcies a l’esforç que han fet les associacions 
de pares i mares per garantir un bon nivell 
de qualitat i uns preus assequibles tot i les 
retallades econòmiques del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat al Pla 
Educatiu d’Entorn. 

El passat 26 d’octubre les AMPA del municipi 
es van reunir en el marc del Pla Educatiu 
d’Entorn per valorar les actuacions que s’han 
iniciat el curs 2011 - 2012. 

Des de l’Ajuntament es valora molt 
positivament l’esforç del teixit social, en 
aquest cas les AMPA i també les escoles per 
millorar la qualitat educativa del municipi. 

L’Ajuntament i les escoles de secundària 
tiren endavant el Projecte d’Ajuntament Jove 
Els alumnes de 4t d’ESO poden escollir fer el Treball de recerca sobre una problemàtica del municipi
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Més de 50 entitats utilitzen 
els espais de l’Ateneu

A fi nals d’octubre l’Ajuntament es va reunir amb 
representants de les entitats usuàries fi xes de 
l’Ateneu per fer una valoració de l’ús dels espais 
i propostes de millora.

Entitats del 
municipi 
organitzaran 
casals d’hivern
Durant aquestes vacances de Nadal diferents 
entitats del municipi organitzaran casals i 
activitats diverses per als infants i joves del 
municipi, de 3 a 16 anys. 

Per a més informació us podeu adreçar a les 
entitats organitzadores: AMPA de l’Escola 
Montnegre, AMPA de l’Institut escola la 
Tordera, AMPA Soler de Vilardell, Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes, Club 
Bàsquet Sant Celoni i Penya Barcelonista. 
O bé podeu consultar www.santceloni.cat/
casalshivern o trametre un missatge de 
correu electrònic a educacio@santceloni.cat.
    
Per demanar ajuts de casal de Nadal: 
Informació i sol·licitud de l’1 al 15 de 
desembre a la Rectoria Vella:
horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h i 
dimecres de 17 h a 20 h.
No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

Festes de Sant Martí, tot i la pluja
Tot i la pluja, Sant Celoni va celebrar Sant Martí, unes festes marcades per la creació local.  
Alguns actes a l’aire lliure com l’Expressart o l’esmorzar popular es van ajornar fi ns diumenge 11 de desembre.

Els actes, van començar el divendres 11 amb la 
presentació de la restauració del Drac de Vilardell de 
la Colla de Diables. Un cop feta la ballada i l’encesa, 
el drac va quedar exposat en una de les sales de 
can Ramis. La creació del drac la va promoure 
l’ajuntament l’any 1992, en el marc de l’escola taller 
“Rectoria Vella” i des d’aleshores ha acompanyat als 
diables en un munt de cercaviles.  

Més de 400 persones varen gaudir de La Cantina, 
el primer muntatge escènic de la recent estrenada 
Associació de Teatre, Dansa i Música, espai de 
creació del Baix Montseny a l’Ateneu.  Un espectacle 
multidisciplinari amb artistes de Sant Celoni i 
voltants.

Més de 35 fi raires varen participar a la Fira artesana 
del dissabte 12 de novembre. Al matí la plaça va 
estar ambientada per l’entitat de Passaltpas i el 
taller de danses del món.  La fi ra de diumenge es va 
ajornar a causa de la pluja fi ns el 10 de desembre.

La cercavila de gegants de la tarda va comptar 
amb la participació dels gegants de Sant Celoni i 
de les escoles del municipi: Pallerola, la Tordera, La 
salle, Soler de Vilardell, Cor de Maria i l’Avet Roig. La 
cercavila molt i molt participada per infants i famílies 
s’ha convertit en la trobada anual dels gegants i 
capgrossos de Sant Celoni.

El concert familiar de Lax´n´busto a l’Ateneu va a 
aplegar més de 300 persones. El grup va adaptar el 
repertori i la durada del concert  als més petits. A la 
nit, els no tant petits van poder gaudir del concert 
i del DJ Aleix. A la imatge, un grup de nens amb un 
dels músics del grup, Pemi Rovirosa, guitarra i veus.

El grup de teatre “Els Atrevits” del Casal de la Gent 
Gran van omplir per segona vegada l’Ateneu de gom 
a gom. L’obra “Visca el paral·lel!” fa un repàs de les 
músiques i els artistes dels locals barcelonins dels 
anys trenta fi ns a la meitat dels vuitanta.

El Centre Municipal d’Expressió disposa de 
diferents espais (sala gran, sala petita, aules 
i buc d’assaig) que anualment utilitzen més 
d’una cinquantena d’entitats per realitzar-hi les 
seves  activitats ja siguin esporàdiques o fi xes 
setmanals. Hi realitzen tant actes interns de 
l’entitat: assajos, assemblees, reunions... com 
activitats obertes al públic com ara concerts, 
teatre, dansa, etc.

A més, ofereix també aules d’estudi per a 
particulars del municipi, ja siguin estudiants, 
professionals o amateurs, per fer-hi un treball 
personal  d’instrument, cant,  teatre, dansa.... 

Durant els darrers anys, ha crescut el nombre 
total d’hores d’assajos que arriba a les 1.234 
durant el darrer curs i a 395 hores d’activitats 
amb públic. Pel que fa a les entitats usuàries, 
han assajat un total de 974 hores i 185 en 
activitats amb públic. 

Per poder fer ús d’algun dels espais de 
l’equipament, s’ha de  sol·licitar mitjançant  
una instància  disponible al mateix Ateneu, a 

l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana o per Internet a 
www.santceloni.cat/tramits.

Els horaris d’obertura del Centre Municipal 
d’Expressió  per poder realitzar les activitats 
fi xes és de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i 
de 17 a 24 h,  i sempre estaran condicionats a 
l’ús que en fan l’Escola de teatre i l’Escola de 
música.
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La Biblioteca es 
prepara per Nadal!
La Biblioteca de l’Escorxador ha preparat 
una variada oferta d’activitats, tant per 
a adults, com per a infants i famílies, 
per encarar bé el Nadal i fi nal d’any 
amb tallers, contes familiars i decoració 
nadalenca. Rosa Fité explicarà Contes i 
Contarelles, una activitat per a famílies amb 
infants d’1 a 3 anys, el divendres 2, a les 18 
h. Els adults podran assistir, els dissabtes 
3 o 17, de 10a 13.30 h, a una de les dues 
sessions del Taller d’Scrapbooking, a càrrec 
de Neus Puig. Tornarà l’Hora del Conte a 
la Batllòria, el divendres 16 a les 18.30 h, 
dins els actes de la Festa Major d’Hivern, 
amb Albert Estengre i la seva versió d’Els 
Pastorets. Finalment, i tot just abans de 
festes, els infants a partir de 5 anys estan 
convidats al taller de Nadal Decorem la 
biblioteca amb els millors desitjos, el divendres 
23, a les 18 h. Per a totes aquesta activitats, 
cal una inscripció prèvia.

Diccionaris 
DIEC. Diccionari normatiu i general de 
l’Institut d’Estudis Catalans. http://dlc.iec.cat/  

Multilingüe. Català, castellà, anglès, francès i 
alemany. www.multilingue.cat 

Diccionari.cat. Des d’aquí podeu accedir al 
diccionari escolar, al diccionari de medicina i al 
diccionari multilingüe. www.diccionari.cat 
          
Enciclopèdia.cat. Des d’aquí podeu aportar els 
vostres coneixements i materials visuals sobre 
qualsevol tema. Totes les aportacions seran 
contrastades per l’equip editorial. 
www.enciclopedia.cat 

Recursos Lingüístics
Optimot. Cercador d’informació lingüística i 
servei d’atenció personalitzada.
www.gencat.cat/optimot 
        
Termcat. Servei de consultes, documentació i 
assessorament terminològic. www.termcat.cat 
        
És a dir. Proposa solucions per als dubtes més 
habituals que planteja l’ús de la llengua als 
mitjans de comunicació. http://esadir.cat/ 
        

Correctors
Corrector Word. 
Revisió ortogràfi ca i gramatical
El tractament de textos Word (Word 6.0, Word 
2000 i Word 2003 per al Windows XP) de 
Microsoft Ibérica, SRL ja duu incorporats els 
diccionaris de diferents llengües. També inclou 
un corrector ortogràfi c amb un diccionari de 
sinònims en català dins l’opció Eines.
Cal tenir en compte que el diccionari de català 
del  Word no s’ha actualitzat des de fa anys i 
conté paraules que no s’adapten a la normativa 
vigent (per exemple, infrastructura, en lloc de 
infraestructura). 

Traductor automàtic
Google. Permet traduir entre el català i més 
de 40 llengües textos i pàgines web de forma 
automàtica. http://translate.google.cat 

Traductor de la Generalitat de Catalunya. 
Permet traduir entre el català i l’occità, l’occità  
aranès i el castellà textos i pàgines web. 
http://traductor.gencat.cat/index.jsp?locale=ca 
         

Ensenyament
Parla.cat. Espai virtual d’aprenentatge que posa 
a l’abast de tothom materials didàctics per 
aprendre la llengua catalana. 
http://www.parla.cat 

Recursos lingüístics en línia
Per resoldre dubtes lingüístics de llengua catalana de forma ràpida i autònoma

Horaris d’obertura 
de la sala d’estudi
Del 17 de desembre de 2011 
al 15 de gener de 2012

Divendres de 10 a 13.30 h
Dissabtes de 15.30 a 20.30 h
Diumenge de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 20.30 h

Durant les festes de Nadal, Cap d’any i Reis 
l’horari de la biblioteca és l’habitual: 
Dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h i 
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 

2 ordinadors nous 
a la sala infantil per 
ajudar a fer deures 
Des de fa unes setmanes, la sala infantil 
disposa d’un nou servei: dos netbooks, petits 
ordinadors portàtils que ajudaran els nois 
i noies a fer els seus deures i treballs. Per 
reservar-los cal portar sempre el carnet de la 
biblioteca, i es poden fer servir durant una 
hora. No dubteu a consultar les normes d’ús 
d’aquest servei.

Arrenca la 15a edició 
del Voluntariat per la 
llengua a Sant Celoni 
amb 13 parelles 
lingüístiques
Actualment, 13 parelles lingüístiques 
es troben setmanalment a Sant Celoni 
dins la quinzena edició del Voluntariat 
per la llengua que es va presentar el 
passat 15 de novembre a Sax Sala. El 
Voluntariat per la llengua de Sant Celoni 
també compta amb el suport de diferents 
entitats col·laboradores, les quals difonen 
el programa entre els seus socis i amb 
establiments col·laboradors, que són 
comerços que s’han compromès a facilitar 
la pràctica del català als clients. Aquests 
comerços tenen en un lloc visible l’adhesiu 
distintiu d’establiment col·laborador.

Si encara hi ha algú que estigui interessat 
a participar-hi pot adreçar-se a l’Ofi cina 
de Català de Sant Celoni, Rectoria Vella, 
parc de la Rectoria Vella, s/n (tel. 93 864 12 
13, a/e: santceloni@cpnl.cat, http://www.
facebook.com/ocsantceloni).
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Activitat de govern

El Ple municipal celebrat dilluns 7 de novembre 
va aprovar amb els vots favorables del grup 
municipal del PSC i d’ICV, l’abstenció de la 
CUP i el vots en contra de CiU, les ordenances 
fi scals pel 2012. La majoria d’impostos i 
taxes municipals que pagaran l’any que ve 
els celonins i celonines s’apujaran un 3,2%, 
d’acord amb l’IPC del mes de setembre passat.

L’Impost de Béns Immobles s’apujarà un 6,2 % 
i s’aposta per introduir en aquest concepte un 
sistema de bonifi cacions que té en compte el 
nivell de renda i el patrimoni per tal d’afavorir 
les famílies nombroses: “l’objectiu general de 
les ordenances fi scals de 2012 és mantenir 
la qualitat dels serveis municipals i no 
augmentar de forma desproporcionada les 
taxes i impostos a les famílies i treballadors”. 

Pel que fa a la taxa de la grua municipal, 
s’apuja un 10 %, tot i que segueix sense cobrir 
el cost del servei per a l’Ajuntament. En aquest 
sentit, el regidor d’Economia va afi rmar que 
“la pujada respon a la voluntat de gravar un 
servei que, de fet, està penalitzant actituds 
incíviques per part d’alguns conductors, 
amb què es pretén augmentar-ne l’efecte 
dissuasori”.

Altres, com l’impost de vehicles o la taxa 
per concessió de llicències urbanístiques, no 
s’apujaran. A més, com a novetat per al 2012 
està previst introduir el fraccionament de l’IBI 
i de la taxa d’escombraries en dos rebuts cada 
un per tal de facilitar el seu pagament. 

Segons va explicar l’alcalde Joan Castaño, 
l’equip de govern ha apostat per unes 
ordenances que suposin “un augment 
moderat per a la ciutadania. Estem fent 
un esforç des de les àrees de l’Ajuntament 
per prioritzar l’estalvi i apostar per 
l’austeritat en la gestió administrativa, 
abans que incrementar la recaptació 
gravant a la ciutadania.”  A tall d’exemple, 
l’alcalde va assenyalar que per a una família 
mitjana, contemplant els principals impostos 
(contribució/IBI, escombraries i impost 
sobre vehicles), les noves ordenances fi scals 
suposaran un increment anual de 27 euros, és 
a dir, 2’25 euros al mes. 

Què és una modifi cació de crèdit
Una modifi cació de crèdit és un procediment 
establert per Llei. El seu ús permet realitzar 
una determinada despesa que no es pot 
retardar per l’any següent, però tampoc es pot 
imputar al pressupost en exercici perquè la 
dotació prevista és insufi cient. 

Quin és el pressupost en exercici 
actualment?
L’Ajuntament de Sant Celoni no treballa amb el 
pressupost de 2011 sinó amb una pròrroga del 
pressupost de l’any passat, 2010. Això es deu a 
que l’anterior equip de govern no va presentar 
cap proposta de pressupost per al 2011 durant 
el darrer any de mandat per a la negociació i 
aprovació al Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

Despeses no incloses al pressupost de 
2010 i que es podran atendre gràcies a 
la modifi cació de crèdit
Els pressupostos de 2010 prorrogats amb 
què ha de treballar l’Ajuntament no inclouen 

els nous serveis posats en funcionament, les 
modifi cacions obligades per normativa estatal 
ni els compromisos adquirits per l’anterior 
equip de govern, com ara el pagament dels 
préstecs ja concertats, entre d’altres. 
Per tal de fer front a aquestes desviacions, la 
modifi cació de crèdit adequa les necessitats 
reals de despesa, d’acord amb la legislació 
vigent. 

En aquest aspecte cal destacar:

- Educació i ensenyament: no estava prevista 
dotació de manteniment i subministraments 
de l’Escola Montnegre de la Batllòria, la 
implantació del nou mòdul de l’Escola Soler 
de Vilardell, la reparació de la teulada de 
l’Escola la Tordera, ni la totalitat del cost 
del nou contracte del Centre Municipal 
d’Expressió.

- Espai Públic: insufi ciència pressupostària de 
manteniment de via pública, parcs i jardins 
fi ns a  fi nalitzar l’any. 

- Esports: posada a ple funcionament del 
Pavelló del Sot de les Granotes el 2011, amb 
el consegüent augment de despeses de 
manteniment i subministrament no previstes 
l’any 2010.

- Endeutament: insufi ciència de crèdit per 
fer front als crèdits concertats per l’anterior 
govern, amb un augment respecte el 2010 de 
292.000 euros. 

Joan Castaño 
membre del Consell 
de Governs Locals 
que ha de permetre 
acostar els municipis a 
la Generalitat 
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, és un 
dels 100 membres del Consell de Governs 
Locals que es va constituir el passat 27 
d’octubre al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona.
 
El Consell de Governs Locals representarà 
els interessos dels ajuntaments davant la 
Generalitat de Catalunya i suposa un impuls 
del municipalisme. El Consell ha de servir 
per desenvolupar la Llei de Governs Locals 
i garantir i millorar el fi nançament pels 
ajuntaments.  

Els cent alcaldes del Consell han estat escollits 
en funció dels resultats de les municipals 
i no poden ser diputats del Parlament. 
Set d’aquests alcaldes són membres nats: 
els quatre presidents de les diputacions 
provincials, els dos presidents de les entitats 
municipalistes i l’alcalde de Barcelona. Els 93 
alcaldes restants són designats pels partits 
polítics (37 CiU, 30 PSC, 10 ERC, 8 PP i 8 ICV). 

Aprovades provisionalment les ordenances fi scals pel 2012
La majoria d’impostos i taxes s’apujaran segons l’IPC

Modifi cació de crèdit aprovada 
pel Ple municipal
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió celebrada el dia 10 d’octubre va aprovar una 
modifi cació de crèdit en el pressupost de 2011 per un import total de 646.916,45 euros, acceptant 
així l’al·legació del grup municipal de la CUP sobre la proposta del PSC. L’aprovació va comptar 
amb els vots favorables de.... D’aquesta manera, l’Ajuntament podrà adequar-se a les necessitats 
reals de la despesa.
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Comunitat

Aquest mes d’octubre han començat els 
tallers de promoció de la salut a les escoles 
de Sant Celoni i la Batllòria organitzats per 
l’Ajuntament i l’Equip de Salut Escolar amb 
l’objectiu de promoure hàbits saludables, 
prevenir situacions de risc i educar en estils 
de vida saludable. Durant el curs escolar, 
s’impartiran 45 tallers i se’n benefi ciaran un 
total de 1108 alumnes de cicle infantil, primària 
i secundària.

Les temàtiques que es treballen mitjançant 
els taller de salut són: alimentació saludable, 
sexualitat i afectivitat, autoestima i nutrició, 
higiene postural i primers auxilis. Els tallers 
compten amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.

Les carnisseries i 
peixateries celonines, 
compleixen! 
La Diputació de Barcelona, en col·laboració 
amb l’Ofi cina Municipal d’Informació a 
les persones Consumidores (OMIC), ha 
dut a terme una campanya informativa a 
les carnisseries i peixateries del municipi 
per tal comprovar el compliment de la 
informació que la normativa vigent estableix 
que cal tenir a disposició de les persones 
consumidores: exhibició dels preus dels 
productes posats a la venda, dels horaris 
comercials, de les etiquetes dels productes 
i l’existència de fulls de reclamació, 
rètol anunciador i tiquet o factura com a 
comprovant de venda.

Del sector càrnic s’han visitat 20 
establiments i del sector del peix 11, 
la majoria dels quals compleixen la 
normativa de consum vigent.  Des de 
l’OMIC es treballarà amb els establiments 
que presenten algunes mancances i 
amb els aspectes que són millorables 
per aconseguir una adequació total a la 
normativa.

“Envellir és com escalar una gran muntanya, 
mentre es puja, les forces disminueixen però 
la mirada és més lliure i la vista és més amplia i 
serena. “  Ingmar Bergman (1918 - 2007)

Divendres 7 d’octubre es va celebrar la 3ª diada 
de la gent gran a l’Ateneu amb un gran èxit de 
participació, tant a la part formativa (amb un taller 
que va aplegar més de 60 professionals i una 
xerrada a la tarda sobre la jubilació) com la lúdica 
que va acabar amb ball a l’Ateneu.  Els drets de les 
persones grans i especialment el dret a una mort 
digna, van centrar la trobada.

La Carta de drets del moribund recull en bona part la fi losofi a que es va voler transmetre a la Jornada:

  1. Tinc dret a ser tractat con un ésser humà viu fi ns al moment de la meva mort 

  2. Tinc dret a expressar els meus sentiments i emocions sobre la meva forma d’enfocar la mort 

  3. Tinc dret a plorar

  4. Tinc dret a sentir-me enfadat i frustrat per la malaltia 

  5. Tinc dret que les meves preguntes siguin contestades amb sinceritat 

  6. Tinc dret a no morir sol

  7. Tinc dret a no experimentar dolor

  8. Tinc dret a disposar d’ajuda per a mi i per a la meva família a l’hora d’acceptar la meva mort 

  9. Tinc dret a no acceptar tractaments quan no existeix cura per a la meva malaltia 

10. Tinc dret a mantenir la meva individualitat i a no ser  jutjat per decisions meves que poden ser 
contràries a les creences dels altres 

11. Tinc dret a les cures pal·liatives si ho desitjo 

12. Tinc dret a esperar que el meu cos serà respectat després de la meva mort,
  segons la meva voluntat

L’alimentació saludable en 
edat escolar: l’esmorzar

És molt recomanable esmorzar a casa abans 
d’anar a l’escola, perquè ajuda a distribuir 
l’energia al llarg del dia, a obtenir els nutrients 
que el cos necessita i a millorar el rendiment 
intel·lectual i físic.
L’esmorzar es pot repartir en dues ingestes, 
una primera a casa i una altra a mig matí, a 
l’escola.

En un esmorzar complet hi ha d’haver:
- Làctics: llet, formatge, iogurt
- Farinacis: pa, torrades, galetes, cereals
- Fruita fresca sencera, trossejada o en forma 

de suc

També en poden formar part aquells aliments 
que aporten proteïnes com el pernil curat, el 
gall d’indi o la tonyina, els aliments greixosos 
com l’oli d’oliva i amb moderació els aliments 
dolços com el sucre, cacau, xocolata, mel i 
melmelada.

Els productes de brioixeria i pastisseria es 
poden consumir amb moderació sempre que 
no siguin l’única alternativa d’esmorzars i 
berenars ja que són menys nutritives, més 
calòriques i amb greixos més nocius.

Un esmorzar saludable ajuda als infants 
i adolescents a créixer i desenvolupar-se 
intel·lectualment, prevenir malalties a llarg 
termini i evitar problemes de salut a curt 
termini.

Més de 1100 alumnes faran Tallers 
educatius de salut a les escoles

Del 
esta
la m
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Amb l’objectiu de respondre a les sol·licituds 
d’assistència de les persones transeünts que 
arriben al municipi, l’Ajuntament de Sant 
Celoni va aprovar l’any 2003 un protocol d’in-
tervenció. Del setembre del 2010 al setembre 
del 2011, per exemple, han demanat ajut 
d’alimentació, 21 persones i ajut de despla-
çament, unes altres 56. D’aquestes darreres, 
la majoria eren homes (51), d’Espanya (31) i 
de França (15) que majoritàriament anaven 
cap a Girona (34) o Barcelona (20) i de 37.5 
anys d’edat mitjana. L’Àrea de Comunitat és 
l’encarregada del protocol d’intervenció i de 
l’atenció a les persones transeünts que arri-
ben a Sant Celoni.

Amb el nou curs escolar s’ha reprès el projecte 
ETHOS que promou la realització de serveis 
comunitaris donant resposta educativa a les 
conductes disruptives dels alumnes en el 
centre escolar. Així doncs, l’objectiu no és altre 
que el de responsabilitzar els alumnes dels 
seus actes i donar- los l’oportunitat de realitzar 
una tasca que els augmenti l’autoestima en un 
àmbit diferent de l’escolar.

En una reunió de valoració a fi nals de 
setembre, responsables de l’institut, de 
l’Ajuntament i de les entitats col·laboradores 
van valorar molt positivament el treball 
de cooperació entre persones d’àmbits 

molts diferents amb un mateix objectiu: fer 
dels nostres joves persones responsables, 
autònomes i competents, respectuoses 
amb si mateixes i amb l’entorn. Perquè el 
pensament general era que, ara més que mai, 
es necessiten tots els agents socials per educar 
els joves del municipi.

Els referents dels diferents serveis 
col·laboradors, que creix any rere any,  
mostraven molt d’interès en les dades que  
la millora en la conducta dels participants 
després de la mesura, així com que el projecte 
és una mesura era molt reconeguda, tant 
pels alumnes, com per la família com pels 
professors, com una eina que els ajudava a 
reconduir un moment difícil en el seu pas per 
l’escola.

També va ser important la refl exió sobre 
l’evolució del perfi l d’alumnes que participa 
en la mesura, havent-hi una tendència cada 
vegada més ferma a fer-ne ús  com a prevenció 
de conductes considerades com a faltes greus 
abans que aquestes no es produeixin.

Títol del projecte: 
Promoció i defensa de nenes i adolescents  no 
escolaritzades  a la regió andina del Cuzco, al 
Perú

Entitat que col·labora: La Salle Perú

Durada: 5 mesos, de setembre de 2010 a 
gener de 2011

Context: El projecte va tenir com a centre 
d’interès l’ajuda a nenes, adolescents i joves 
que han quedat marginades de la formació es-
colar. Partia d’una campanya de sensibilització 
social respecte a la importància de l’assistència 
escolar de les nenes i joves als centres escolars 
i pretenia reinserir al major nombre possible de 
les jovenetes que es queden a casa per ajudar a 
la vida familiar en ambients de gran pobresa.
Es va organitzar una campanya a la Ràdio La 
Salle Rimarinakusunchis (una emissora molt 

escoltada a la regió amb 35.000 oients diaris 
dels habitants de tota la regió rural andina de 
Cuzco, Apurimac, Ayacucho i part de Madre 
de Dios), destinada a les poblacions bilingües 
(quítxua i espanyol). 

Aquesta situació de discriminació femenina i 
la reducció empobridora de la formació de la 
dona rau en el predomini del patriarcat. Les 
famílies d’aquestes àrees tenen una mitjana de 
7 fi lls, i això, unit a un règim d’economia de 
subsistència, cristal·litza en l’actitud d’atribuir 
una posició exclusivament domèstica a la 
dona, que ja des de nena veu el seu pla de vida 
vinculat a la llar.

Valoració: En general els objectius s’han 
aconseguit de manera acceptable, tot i que es 
va haver de reduir l’atenció de la zona en no 
comptar amb tots els recursos que s’esperaven. 
S’ha aconseguit en amplis sectors que 
s’escoltés el missatge que les nenes s’haurien 
d’atendre igual que els nens. Ha comptat 
molt el conjunt d’emissions de la ràdio, però 
sobretot han tingut molt efecte el missatge que 
periòdicament s’emetia per la ràdio.
“Padre o madre, que nos escucha. Si en este 
momento en que todos los niños están en 
las escuelas, su hija está en casa y no asiste 
por algún motivo, piense Vd un poco. Vd no 
obra bien   Hay que buscar otra solución a los 
problemas” 

També, moltes nenes de l’escola La Salle 
Urubamba han enviat missatges a través de les 
ones de Ràdio Rimarinakusunchis, per tal de 
demanar un nou punt de vista a aquells pares 
que es mouen per la tradició i encara priven a 
les seves fi lles de l’escolarització.

Molts oients es van adreçar a l’emissora per 
informar d’algunes nenes que es trobaven 
en aquestes condicions i engegar el procés 
d’anar a dialogar amb els pares i mares. Unes 
55 nenes van ser localitzades indirectament, 
gràcies a aquestes trucades i a la sensibilitat de 
la gent.

Les mestres del projecte, de manera persistent, 
van realitzar una sèrie d’activitats amb les 
nenes que es trobaven en aquestes condicions, 
reunint-ne al voltant de 150, les quals van 
passar per les aules de suport, en règim de tota 
la jornada o bé durant períodes intermitents.

Pressupost: 22.400,83 euros, dels quals 
l’Ajuntament de Cambrils va aportar 7.360 
euros, PROIDE 746 euros i l’Ajuntament de 
Sant Celoni 2.464,29 euros. 

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

Fundació

PROIDE

Satisfacció per l’ inici d’una nova temporada 
del projecte Ethos de l’ Institut Baix Montseny 
i l’Ajuntament de Sant Celoni

Sant Celoni ajuda 
al transeünt
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CulturaSostenibilitat

Creix el nombre d’alumnes que farà 
activitats d’educació ambiental 
ofertes per l’Ajuntament

Competició online 
que t’ajuda a estalviar 
energia i diners.

La Deixalleria de 
Sant Celoni recull 
les càpsules de 
cafè monodosi

Des del mes de novembre, la Deixalleria de 
Sant Celoni recull  les càpsules monodosi de 
cafè per separar i reciclar els seus compo-
nents, igual que la resta de deixalleries del 
Vallès Oriental gestionades pel Consorci per a 
la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 

A les deixalleries hi ha dos contenidors de 
color taronja, un per recollir les càpsules de 
plàstic i l’altre per les d’al·lumini. Les càp-
sules Nespresso, d’alumini, van a la planta 
de Tradebe, a Jorba on es trituren i se separa 
l’al·lumini, que es fon per reutilitzar-lo, i el 
marro que es barreja amb altres components 
per fer compost. Les càpsules Dolce Gusto, 
de plàstic, arriben a la planta de l’empresa 
Burés, a Vilablareix on s’axafen i se n’extreu 
també el marro. 

Aquest nou servei és una iniciativa conjunta 
del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental i el grup Nestlé, que fabrica les 
càpsules de les marques Nespresso i Nestlé 
Dolce Gusto. El president del Consorci i alcal-
de de Sant Celoni, Joan Castaño, i el director 
de Medi Ambient de Nestlé Espanya i Portu-
gal, Jordi Aymerich en van fer la presentació.

El nombre d’alumnes que participaran aquest 
curs a les activitats d’educació ambiental que 
ofereix l’Ajuntament de Sant Celoni de forma 
gratuïta a totes les escoles, ha augmentat un 80 
%, ha passat de 21 grups a 38.  Els alumnes 
participaran a tallers i activitats diferents segons 
les edats, però totes encaminades a incidir en el 
reciclatge de la matèria orgànica, en la gestió de 
residus i el canvi climàtic així com conèixer les 
instal·lacions de l’entorn immediat que treballen 
per a la protecció del medi ambient.

Als alumnes d’educació infantil coneixeran “la 
història del drac de quatre colors”, on s’explica 
l’ús dels contenidors de recollida selectiva. A 
primer cicle de primària, s’ofereix el taller “tria 
de residus, cada cosa al seu lloc” on l’alumnat 
fa la tria de les deixalles a partir d’una bossa 
de brossa d’una família tipus.
Altres activitats sol·licitades són la visita a la 
deixalleria comarcal,  a la planta de triatge 
de Santa Maria de Palautordera o els tallers 
de compostatge i efi ciència energètica i canvi 
climàtic.

La Copa del Clima dels ciutadans europeus és 
una competició, dins del programa Intelligent 
Energy Europe, on els usuaris domèstics de 
diferents països participen per aconseguir un 
consum més efi cient d’energia i reduir les 
emissions de CO2. Qualsevol família pot sumar-
se a aquesta competició, que es realitza a 
través del portal web http://cat.theclimatecup.
eu. Fins el mes d’abril de 2012.
L’Ajuntament de Sant Celoni dóna suport a 
aquesta iniciativa com a eina de difusió a la 
ciutadania dels acords del Pacte d’Alcaldes. 

Com participar en la competició?
Per participar cal registrar-se en el portal, i 
introduir les dades que el programa sol·licita 
i que són necessàries per calcular  l’estalvi 
potencial. Un cop registrat, cal entrar unes 
dades del consum energètic; electricitat, gas o 
altres sistemes d’escalfament.  A més dades, 
més opcions de ser el guanyador català.

Què cal fer per guanyar?
Per optar a ser l’Estalviador Energètic de l’Any 

de tota Catalunya i guanyar 2.000 euros en 
premis d’efi ciència energètica, i anar a la Gala 
de premis a Brussel·les, cal intentar reduir 
al màxim el consum energètic respecte anys 
anteriors.

Catalunya, quart al rànquing europeu
De l’Estat Espanyol hi participen Catalunya 
i Castellà i Lleó, competint entre sí, i amb la 
resta de països participants per la Copa del 
Clima. Cal aconseguir el major nombre de 
participants per Catalunya i poder optar a 
ser la regió més estalviadora energèticament 
d’Europa. Avui estem a la quarta posició!

Com reduir?
Durant tota la competició, al Facebook, al 
Twitter i al canal Youtube s’hi poden trobar 
consells útils, solucions pràctiques i informació 
per ajudar a reduir el consum energètic, i a 
més es pot contactar amb el soci europeu que 
gestiona la competició a Catalunya, l’entitat no 
lucrativa Ecoserveis: catalunya@theclimatecup.
eu. Telèfon 902 88 46 39.

Participa-hi!

L’Ajuntament de Sant Celoni dóna suport a aquesta iniciativa 
com a eina de difusió dels acords del Pacte d’Alcaldes

Horari de la Deixalleria
De dimarts a divendres: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
Dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h 
Diumenge: de 10 a 14 h 
Dilluns tancat
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CLIP Primer trimestre 2012

TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA 
DIGITAL
Classes teòriques (coneixemenent de 
la càmera, introducció al llenguatge 
fotogràfi c, regles de composició, 
revelatge digital, retoc digital) i sortides 
pràctiques.
Horari: dijous de 19 a 21 h  
(12 sessions).
Data d’inici: 12 de gener
Preu: 153 euros
El preu inclou el material didàctic i la 
impressió de les fotografi es. 
És aconsellable tenir càmera réfl ex. 
LLoc: Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny - Sax Sala
A càrrec d’Anna Rodríguez, fotògrafa.

INICIACIÓ AL RETOC FOTOGRÀFIC 
DIGITAL (PHOTOSHOP)
Retoc, escanejat, càmera digital, 
restauració de fotografi es, efectes 
artístics, fotomuntatge, etc.
Horari: divendres de 19.30 a 21.30 h  
(7 sessions).
Data d’inici: 16 de febrer
Preu: 78 euros
LLoc: Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny - Sax Sala
A càrrec de: Jaume Turon, 
dissenyador gràfi c

OFIMÀTICA - CURS AVANÇAT DE 
TRACTAMENT DE TEXT: WORD
Conèixer l’eina, crear documents, estils 
d’escriptura, integrar imatges, taules, 
correccions ortogràfi ques, etc.
Horari: dilluns de 19.30 a 21.30 h 
(7 sessions)
Data d’inici: 23 de gener
Preu: 74.80 euros
(El preu inclou els materials)
Es requeriex conèixer el sistema ope-
ratiu del nostre ordinador (clicar amb 
el ratolí, copiar, enganxar,obrir, moure, 
arrossegar, etc.)
LLoc: Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny - Sax Sala 
A càrrec de: Maite García, mestra 
pedagoga amb experiènca en l’ense-
nyament de les eines informàtiques.

CURS D’INICIACIÓ A L’AUTOCAD
Curs dirigit a delinenants, tècnics de la 
construcció, jardineria, enginyeria... 
Es treballaran els conceptes: elements 
de dibuix, modifi car els elements, líni-
es, textes, propietats dels elements
Horari: dimarts de 18 a 20 h  
(7 sessions).
Data d’inici: 14 de febrer.
Preu: 94 euros
LLoc: Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny - Sax Sala
A càrrec de: Anna Harder, 
arquitecta tècnica.

EINES GOOGLE II: DOCUMENTS DE 
TEXT, PRESENTACIONS DE DIAPOSI-
TIVES I QÜESTIONARIS.
Aprendràs a crear, editar i compartir 
documents en xarxa. No és necessari 
haver assistit al primer curs d’Eines Go-
ogle, ja que les eines que es treballen 
són diferents. 
Horari: dijous de 19 a 21 h 
(4 sessions).
Data d’inici: 19 de gener.
Preu: 53 euros
El preu inclou els materials.
Es requeriex conèixer el sistema opera-
tiu del nostre ordinador (clicar amb el 
ratolí, copiar, enganxar, obrir, moure, 
arrossegar, etc.)
LLoc: Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny - Sax Sala
A càrrec de: Maite Garcia, mestra 
pedagoga amb experiènca en l’ense-
nyament de les eines informàtiques.

ALFABETITZACIÓ DIGITAL NIVELL I
Introduir-se en l’ús de l’ordinador, 
programes bàsics i utilitats.
Durada del curs: del 9 de gener al 23 
de març
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 
19.30 h
Preu: 9,88 euros
Matrícula: del 14 al 16 de desembre
Abans de formalitzar la matrícula cal 
sol·licitar una entrevista d’orientació 
formativa per telèfon o per c/e els dies 
5, 7 i 12 de desembre.
LLoc: Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny - Sax Sala

ALFABETITZACIÓ DIGITAL NIVELL II
Aprofundir els coneixements bàsics de 
l’ordinador, programes bàsics i utilitats.
Durada del curs: del 9 de gener al 21 
de març
Horari: dilluns i dimecres de 16 a 
17.30 h
Preu: 9,88 euros
Matrícula: del 14 al 16 de desembre
Abans de formalitzar la matrícula cal 
sol·licitar una entrevista d’orientació 
formativa per telèfon o per c/e els dies 
5, 7 i 12 de desembre.
Lloc: Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny- Sax Sala

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

AULA TALLER – MÚSICA PER A 
DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creati-
vitat i les vies d’expressió, utilitzant la 
música com a vehicle. Tocar instru-
ments de percussió, cantar, dansar o 
escoltar audicions de diferents estils, 
són algunes de les propostes.
Horari: dimecres de 19 a 20 h
Aquesta activitat dura fi ns a fi nal del 
curs escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de: Anna Fortuny i Roger Bas
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

AULA TALLER – TEATRE PER A DIS-
CAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creati-
vitat i les vies d’expressió, utilitzant el 
teatre com a vehicle. Improvisar situ-
acions, crear petites representacions, 
fi car-nos dins d’un personatge, són 
propostes que ens ajudaran a alliberar 
tensions o relacionar-nos amb el grup.
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Aquesta activitat dura tot el curs 
escolar.
Preu:  Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

TEATRE PER A JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a joves 
de 14 a 17 anys: improvisació d’esce-
nes, monòlegs i representació d’una 
obra. Volem actors que quan pugin a 
l’escenari es comportin orgànicament, 
escoltin de veritat, parlin de veritat, mirin 
de veritat... en situacions imaginàries.
Data d’inici: Aquesta activitat dura tot 
el curs escolar i es permeten incorpora-
cions al llarg del curs.
Horari:  dimarts de 19 a 20.30 h
Preu:  Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas i Pep Mogas
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

GRUPS INSTRUMENTALS
Formar part d’un grup instrumental 
o coral pot ser una experiència molt 
enriquidora i gratifi cant. Si sempre t’ha 
agradat la música i saps cantar o tocar 
algun instrument, vine i informa’t dels 
grups i horaris. Al Centre Municipal 
d’Expressió buscarem el grup que en-
caixa millor amb el teu nivell i estil. 
Adreçat a totes les edats i nivells.
Data d’inici: Aquests grups assagen 
durant tot el curs escolar i permeten 
incorporacions al llarg del curs.
Horari: segons grup i nivell 
Preu:  Informeu-vos al Centre Munici-
pal d’Expressió
A càrrec de: professorat titulat del 
CME
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

COR DE DONES
“Virtuts Universals” és un projecte 
musical en el que un cor de dones 
unim les nostres veus per a expressar 
musicalment diferents qualitats inhe-
rents de la condició humana: bellesa, 
fe, esperança, caritat, amor...
Data d’inici: 9 de gener 
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15 h
Preu: 80 euros (12 sessions i concert)
A càrrec de: Núria Molins
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

PINTEM MANDALES
Mandala és una paraula en sànscrit 
que signifi ca “cercle” o pensament a 
dins d’un cercle. També són anome-
nats: les fi nestres de l’ànima perquè a 
través seu connectem amb la nostra 
essència.
Es fa un treball relaxant, una meditació 
activa. És una eina de re-conexió  amb 
un mateix. Ajuda a sentir la vida inte-
rior. Al pintar els mandales equilibrem 
de forma conscient el nostre interior, 
treballant la creativitat i la introspecció 
envers un mateix. Ens aporta un bon 
nivell d’auto coneixement i equilibra 
els 2 hemisferis.
Data d’inici: 16 gener 
Horari: dilluns de 19.30 a 20.30 h
Preu: 36,20 euros (6 sessions)
A càrrec de: Marta Vigas
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

INICIACIÓ AL PIANO MODERN
Iniciació de forma totalment pràctica 
a la música moderna, acords, estils, 
etc. Eines per poder desenvolupar un 
acompanyament a partir d’una roda 
d’acords.
Les classes seran de grup. 
Data d’inici: 9 de gener
Horari grup 1: dilluns de 20 a 21 h
Horari grup 2: dilluns de 21 a 22 h
Preu: 80 euros (12 sessions)
A càrrec de: Miquel Pascual
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

GUITARRA D’ACORDS
Adreçat a persones que ja han fet una 
iniciació a la guitarra d’acords.
Coneixement dels acords i dels ritmes 
per cantar i acompanyament amb la 
guitarra. Treball de cançons d’estils i 
èpoques variats.
Data d’inici: 9 gener
Horari: dilluns de 20.15 a 21.15 h
Preu: 66,50 euros (12 sessions)
Requisits: és imprescindible portar la 
guitarra
A càrrec de: Matias Inzunza
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

EL PLAER D’ESCRIURE
Experimentar i gaudir del fet d’escriure 
en forma d’iniciació. L’escriptura com 
a element de refl exió i auto coneixe-
ment, trencar el full en blanc, utilitzar 
els diaris personals i construir la dinà-
mica del grup al voltant de les veus de 
cada participant.
Acostament a la literatura, amb un 
petit tast dels gèneres: poesia, teatre, 
narrativa, assaig i els més diversos 
recursos literaris de cada disciplina, 
però sobretot, compartir l’encanteri de 
les paraules.
Data d’inici: 20 febrer
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Preu: 64,20 euros (6 sessions)
A càrrec de: Pau Gener
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

MOVIMENT I DANSA-CONTACT
Aquest curs ens convida a investigar i 
experimentar noves formes de relació 
i comunicació a partir del moviment 
del propi cos a través del contacte i la 
interacció amb l’altre. 
Focalitzant la mirada en la percepció 
del cos, treballarem el massatge, la 
respiració, l’alineació de l’estructura 
òssia i la relació pes-moviment.
No cal  tenir cap tipus de coneixements 
previs de dansa.
Data d’inici: 6 febrer
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Preu: 56,20 euros (8 sessions)
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

COR DE PARES I MARES DEL CME
Aquest projecte pretén muntar un re-
pertori bàsic de cançons interpretades 
a diferents veus, per oferir als partici-
pants l’oportunitat d’iniciar-se al món 
d’una coral.
Data d’inici: 26 gener
Horari: dijous de 20 a 21 h
Preu: 35 euros (8 sessions)
A càrrec de: Jorge López
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

RECURSOS MUSICALS A LA XARXA
Conèixer les eines disponibles a la xar-
xa per escoltar música (i poder-la gra-
var), per trobar partitures, programari 
musical lliure interessant de tot tipus, 
tenir coneixement de les novetats en 
la difusió per internet de tot tipus de 
música, etc.
Cal portar ordinador.
Data d’inici: 9 febrer
Horari: dijous de 21.30 a 22.30 h
Preu: 43 euros (6 sessions)
A càrrec de: Miquel González
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

TÈCNICA VOCAL
La veu és un mitjà d’expressió i un ins-
trument sonor important que s’activa 
mitjançant l’aparell fonador. L’introduc-
ció a la tècnica vocal t’ajuda a conèixer 
i controlar la veu i l’expressió interpre-
tativa. El treball amb la veu és una via 
més per facilitar un apropament amb 
tu mateix. Utilitza-la per cantar i sentir 
la vibració sonora teva i del grup.
Data d’inici: 23 febrer
Horari: dijous de 20.15 a 21.45 h
Preu: 65,50 euros (6 sessions)
A càrrec de: Francisca Rodrigo
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió
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DANSA DEL VENTRE
La Dansa Oriental és un treball cor-
poral complert que ajuda a la dona a 
descobrir el seu propi cos i a valorar-se. 
Aquesta dansa conté una dimensió
Terapèutica i espiritual.
Durada de l’activitat: 
del 19 de gener al 29 de març  
(11 sessions)
Horari: els dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 35 euros
A càrrec de: Cristina Closa
Lloc: al Centre cívic del carrer major, 
15 de la Batllòria
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” 
– La Batllòria

TALLER OBERT DE DIBUIX I 
PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic 
propi a través de diferents tècniques 
pictòriques. Trobar el procediment més 
adequat per poder expressar els propis 
sentiments, emocions,…a través del 
dibuix i la pintura.
Es treballarà: el traç i la pinzellada, els 
elements bàsics del llenguatge visual i 
plàstic (el punt, la línia, el pla, la com-
posició, la textura i el color) a través 
de diferents tècniques pictòriques: 
aquarel·la, oli, acrílic, pastel…

Grup 1:
Horari: dilluns de 19 a 21 h  
(12 sessions) 
Data d’inici: 16 de gener.
Preu: 82 euros. 
(El preu no inclou els materials)
A càrrec de: Glòria Auleda, 
llicenciada en Belles Arts.

Grup 2: 
Horari: dijous de 17 a 19 h 
(12 sessions).
Data d’inici: 19 de gener.
Preu: 82 euros. 
(El preu no inclou els materials)
A càrrec de: Núria Iglesias, 
llicenciada en Belles Arts

LLoc: Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny - Sax Sala

ALTRES ACTIVITATS

IOGA 
Activitat que ens permet aprendre a 
relaxar-nos adquirint fl exibilitat.
Data d’inici: 
del 10 de gener al 20 de març  
(11 sessions )
Horari: els dimarts, de 19 a 20.30 h
Preu: 65 euros
A càrrec de: Ione Rubio
Lloc: al Centre cívic del carrer major, 
15 de la Batllòria
Organitza: Centre Cívic “Les Casetes” 
– La Batllòria

TALLER INTENSIU 
D’INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
Des de la consciència emocional, 
anirem fent un recorregut per la gestió 
emocional i per l’autonomia personal, 
per tal que els assistents vagin organit-
zant la seva pròpia caixa d’eines.
Data: 21 gener
Horari: dissabte de 9 a 14.30 h
Preu: 35,50 euros (sessió única)
A càrrec de: Josep Toll
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

CURS D’INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL
Curs d’aprofundiment en les compe-
tències sòcio-emocionals bàsiques: des 
de la consciència i l’auto coneixement, 
cap a la gestió, l’autonomia, la comu-
nicació i la relació amb els altres, per 
tal que els assistents puguin organitzar 
la seva pròpia caixa d’eines.
Data d’inici: 18 febrer
Horari: dissabte de 9 a 14 h
Preu: 129 euros (4 sessions)
A càrrec de: Josep Toll
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

CURS DE MANTENIMENT I REPARA-
CIONS BÀSIQUES DE LA LLAR
Nocions bàsiques de lampisteria, 
fusteria, electricitat, etc.
Horari: divendres de 19 a 20.30 h 
(10 sessions).
Data d’inici: 2 de març.
Preu: 66 euros. El preu inclou els 
materials
LLoc: Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny - Sax Sala
A càrrec de: Pop Express.

CURS D’INICIACIÓ 
A LA LLENGUA DE SIGNES
Curs per aprendre la llengua de signes 
catalana i apropar-nos a la realitat de 
les persones sordes.
Horari: dimecres de 19 a 21 h 
(10 sessions). 
Data d’inici: 1 de febrer.   
Preu: 78 euros
El preu inclou els materials.
LLoc: Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny - Sax Sala
A càrrec de: Montse Gil, docent de 
LSC (llengua de signes catalana)

CURS PER A PERSONES 
MANIPULADORES D’ALIMENTS
Dates: 6, 7 i 8 de febrer
Horari: de 7 a 9 del vespre
Lloc: Àrea de Comunitat
Preu: 22 euros
Inscripcions: del 19 de gener al 2 de 
febrer, a l’àrea de Comunitat (plaça 
Josep Alfaras, 6) de dilluns a divendres 
8 a 15 h o bé per c/e a l’adreça: 
salut.comunitaria@santceloni.cat

MEDITACIÓ DIRIGIDA
Meditar per alliberar tensions, millorar, 
aconseguir més obertura i benestar. 
Meditacions guiades, sessions dirigides.
Data d’inici: 16 gener 
Horari: dilluns de 21 a 22h
Preu: 36,20 euros (6 sessions)
A càrrec de: Marta Vigas
Organitza: Centre Municipal d’Ex-
pressió

Ja podeu acreditar-vos 
del nivell avançat de 
l’ACTIC a Sax Sala
Des del passat mes d’octubre, ja podeu inscriure-us a 
la prova del nivell avançat de l’ACTIC que es realitza 
al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny 
– Sax Sala. El nivell 3 permet a l’aspirant acreditar un 
coneixement avançat de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (TIC) davant de qualsevol empresa 
o administració pública. Aquest nivell correspon a una 
persona usuària  que té un ampli domini d’aquestes 
tecnologies i que disposa de capacitat per aprofi tar al 
màxim les prestacions que ofereixen les tecnologies 
de la informació i la comunicació, de construir usos 
alternatius i de donar suport a altres persones per-
què puguin millorar el desenvolupament de les seves 
competències. El seu caràcter especialitzat pot ser molt 
útil a l’hora d’avaluar les aptituds d’una persona per 
ocupar un lloc de treball amb unes característiques 
especifi ques. 

L’Acreditació de Competències en Tecnologies de la In-
formació i la Comunicació permet a qualsevol persona 
major de 16 anys demostrar les seves competències 
TIC mitjançant una prova informàtica. La superació 
d’aquestes proves permet obtenir un certifi cat emès 
per la Generalitat que acredita un nivell de competèn-
cies (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol 
empresa o administració.

Per a la realització de les proves cal demanar hora a 
través del web www.actic.gencat.cat

L’horari de realització de les proves és els dijous a la 
tarda i els divendres al matí.
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Sax Sala
Centre de formació i ocupació del Baix Montseny

Descripció: 
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala és el referent co-
marcal en temes de formació i millora de l’ocupabilitat de les persones adultes. La 
seva àmplia oferta formativa comprèn:

-  Formació professional inicial
-  Ensenyaments inicials
-  Accés al sistema reglat
- Llengües
-  Tecnologies de la informació i la comunicació
-  Formació en el lleure
-  Formació per al món del treball

Activitats que s’ofereixen aquest trimestre:

Tecnologies de la informació i la comunicació:
-  Introducció a la fotografi a digital
- Iniciació al retoc fotogràfi c digital
- Ofi màtica - Curs avançat de tractament de text: word
- Curs d’iniciació a l’autocad
- Eines google II: Documents de text, presentacions de diapositives i 

qüestionaris
- Alfabetització digital nivel I
- Alfabetització digital nivel II

Expressió artística:
-  Taller obert de dibuix i pintura

Altres activitats:
- Curs de manteniment i reparacions bàsiques de la llar
-  Curs d’iniciació a la llengua de signes

Període de matriculació:           
Informeu-vos a Sax Sala

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 20 h

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

Centre Municipal d’Expressió
Descripció: 
Al Centre Municipal d’Expressió hi ha quatre blocs d’activitats: 
- L’Escola de Música: a partir de 4 anys i fi ns a l’edat adulta.
-  L’Escola de Teatre: a partir de 4 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 diferent durada vinculats a les arts escèniques i 
a l’expressió artística     

Activitats que s’ofereixen aquest trimestre:
Aula Taller – Música per a discapacitats
Aula Taller – Teatre per a discapacitats
Teatre per a joves
Grups instrumentals i corals
Pintem mandales
Meditació dirigida
Iniciació al piano modern
Cor de dones
Guitarra d’acords
El plaer d’escriure
Moviment Dansa – Contact
Cor de pares i mares
Recursos musicals a la xarxa
Taller intensiu d’intel·ligència emocional
Curs d’intel·ligència emocional
Tècnica vocal

Requisits generals:
Alumnes de totes les edats               

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 18 a 20 h
Divendres de 10 a 13 h

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

Centre Cívic Les Casetes
Descripció: 
Servei en xarxa d’organització de tallers i formació. Recepció d’iniciatives, culturals i 
cíviques, d’entitats i persones. Punt de trobada ciutadana. Cessió d’espais. Consul-
tes a Internet

Activitats que s’ofereixen aquest trimestre:
Dansa del Ventre
Ioga

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

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Inscripcions 
presencials 
i també per 

Internet!
www.santceloni.cat/clip
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Mostra de torrons artesans i 
tast de cava
La tarda del divendres 9 de desembre a la 
plaça de la vila, les pastisseries de Sant Celoni 
oferiran una mostra dels seus torrons artesans. 
Comprant un tiquet de 3 euros, els assistents 
podran degustar 3 trossos de torrons i una 
copa de cava. De 6 a 7 de la tarda, el grup 
Cantaires cantarà nadales a la plaça. A les 7 de 
la tarda a la sala Bernat Martorell, Bodegues 
Costa oferirà una xerrada i cata de caves.

Participants:
- Forn Sant Pere
- La Jijonenca
- Pastisseria Permanyer
- Pastisseria Rodellas
- Pastisseria Vila
- Bodegues Costa

Fira de Nadal
El dissabte 10 de desembre durant tot el dia 
als carrers del centre de la vila, més d’una 
cinquantena de botigues de Sant Celoni 
oferiran el millor dels seus productes per a 
aquestes festes nadalenques. A més, també 
podreu trobar productes de qualitat elaborats 
pels artesans participants a la Fira d’Artesania 
de Sant Martí.
A les 12 h un passacarrers de malabars a càrrec 
del grup Ignis Vivus animarà xics i grans. Per 
la tarda, per combatre el fred, veniu a tastar 
l’escudella que se servirà a la plaça a les 7. 

Activitats de Nadal
Des del 22 de desembre fi ns el 5 de gener, a 
les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, trobareu 
activitats d’animació per a la mainada: jocs, 
tallers, infl ables, espectacles...

Sorteig de vals de compra de 
Sant Celoni Comerç
Aquest Nadal comprant a les botigues de Sant 
Celoni Comerç podreu participar en un sorteig 
de tres vals de compra un per 500 euros, un 
altre per 250 euros i un tercer per 100 euros... 
i si pagues amb la targeta de Sant Celoni 
Comerç t’emportaràs una ampolla de cava per 
cada 30 euros de compra. El sorteig es farà a 
la plaça de la Vila a les 18 h del dissabte 14 de 
gener coincidint amb les Rebaixes al Carrer.
A més els establiments adhertis regalaran 
cartes pels Reis Mags. 

L’Ajuntament, en reconeixement a la participació i 
col·laboració en aquesta iniciativa del sector de la 
restauració del municipi, va entregar als assistents 
una enganxina que els acredita com a establiment 
participant a la Tardor gastronòmica. L’alcalde també 
va fer entrega al Bar Tramuntana del premi com a 
guanyador del I Concurs de tapes, consistent en una 
campanya de publicitat a la ràdio municipal Punt 7 
Ràdio valorada en més de 300 euros. 

Aquest Nadal, Sant Celoni!

Ajuntament i restauradors han valorat molt positivament la primera edició de la Tardor gastronòmica i ja han començat 
a recollir propostes de millora per l’any vinent, com l’organització de rutes de tapes pels bars del municipi.

Les guanyadores del Concurs de cuina “La tardor a la 
cuina: el bolet i la castanya”. van rebre un val de compra 
ofert pel Mercat municipal i Sant Celoni Comerç.El 
pastís de crema de castanyes de Mercè Puig va ser 
la recepta guanyadora del concurs de cuina en la 
modalitat “castanya” mentre que les mandonguilles 
amb bolets i castanyes de Rosa Funollet van guanyar el 
premi de la modalitat “bolet”. 

La demostració de cuina en directe va anar 
acompanyada de bon temps, i de molta gent. Domigo 
Garrido del Restaurant la Parra i Elsa Martínez del 
Restaurant el Cruce van ser els responsables de cuinar 
en directe senglar estofat i arròs verd amb gambes. 
Durant l’elaboració, els dos cuiners van respondre les 
preguntes dels assistents i van donar consells al voltant 
de la millor manera de cuinar aquests dos plats. En 
acabar, els assistents van poder degustar i assaborir els 
plats elaborats per aquests dos professionals de la cuina.

Més de 35 nens i nenes d’entre 4 i 12 anys van 
posar-se mans a la massa tot elaborant una coca de 
recapte. Farina, llevat, aigua i oli tot ben barrejat per 
la coca i pebrot, albergínia i ceba escalivada pel farcit. 
Cada nen i nena es va endur una coca preparada per 
enfornar a casa.

Èxit de participació a la Tardor gastronòmica

La plaça de la Vila es va omplir de gent per tastar les 
tapes que els bars de Sant Celoni havien preparat. Entre 
les més de 1.500 tapes que es van servir, es podien 
degustar autèntiques delícies en miniatura elaborades 
per la Volta, la Pipeta, el Restaurant del Mètric, el 
Cabernet, el Tramuntana, la Banqueta i el Clàssic Cafè. 

El dissabte va ser el torn dels restaurants i dels cellers, 
que varen servir platets de tardor i tasts de vins a les 
més de 300 persones que hi van participar. El Syrah, 
els Avets, el Cabernet i la Parra van oferir als assistents 
el millor de la seva cuina, acompanyats dels cellers de 
les denominacions d’origen d’Alella i el Pla de Bages. 
A les 7 de la tarda, una quarantena de persones varen 
participar a una xerrada d’iniciació a la cata de vins, en 
col·laboració amb Bodegues Costa, Parxet i Abadal.

Ajunta
a reco

Promoció econòmica
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Entorn

Seguiment de 
la xarxa d’aigua 
potable, via 
Internet
A partir d’ara, les peticions relacionades 
amb la xarxa d’aigua potable es podran fer 
via Internet. L’Ajuntament de Sant Celoni ha 
cregut procedent activar el portal de serveis 
eWise des del web municipal per facilitar-ne 
l’accés a les persones usuàries. 

La plataforma eWise, Web d’Informació de 
Serveis Existents, és un portal en Internet 
basat en la tecnologia de webservices. Amb 
una única consulta, el peticionari obté la 
informació de totes les xarxes existents de 
serveis (aigua, llum, telefonia...) a la zona 
sol·licitada, extreta directament, en temps 
real, de la base de dades de les companyies. 
Això garanteix que la informació sigui la més 
actual i fi able que estigui disponible en cada 
moment. 

De moment, a Sant Celoni es podrà fer la 
gestió de les peticions relacionades amb la 
xarxa d’aigua potable. 

Aprovada la modifi cació del Pla gene-
ral per construir el parc de Bombers als 
terrenys de ca l’Alsina nou

El nou pont de la Tordera uneix el 
Montnegre i la Batllòria 
El Montnegre i la Batllòria disposen des de fi nals de novembre d’una via de comunicació segura 
per sobre la Tordera. El nou pont, a l’alçada del Camp de futbol, té una llargada de 100 metres, 
una amplada útil de 6,5 m amb una calçada de 3 metres i un pas de vianants i bicicletes de 3 
metres més. Els dos carrils estan separats per una protecció de mig metre d’amplada. Les obres 
han tingut una durada de 10 mesos i un cost d’ 1.127.890,68 euros a càrrec de l’Ajuntament.

La comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona ha aprovat defi nitivament un canvi 
en la classifi cació i qualifi cació del terreny on 
està previst construir el nou Parc de Bombers, 
al davant de la sortida de l’autopista AP7.  
L’emplaçament està tocant a la indústria 
Cray Valley i disposa d’una superfície de 
més de 5 mil m2, en un punt estratègic, amb 
accés directe des de la xarxa viària bàsica, 
de manera que es garanteix la fl uïdesa 
de comunicació de vehicles per permetre 
l’actuació immediata dels serveis d’emergència 
així com també la comunicació de vianants 
des del centre urbà. La modifi cació aprovada 

també permet disposar d’una segona reserva 
de sòl d’uns 1.700 m2 per a equipaments 
municipals.

Coincidint amb les obres de la xarxa d’aigües 
Ter Llobregat, ATLL, Sant Celoni - ramal 
Hostalric que passa per aquests terrenys, ja 
s’ha tingut present el futur pas de dos serveis 
bàsics com el sanejament i l’aigua potable. 
A més, la connexió entre la rotonda de l’AP7 
i Cray Valley que ATLL necessitava de forma 
provisional per les obres, ja es va pavimentar 
adequadament com a accés al futur parc de 
bombers.

Gestions per desen-
callar la modifi cació 
del Pla general de Can 
Riera de l’Aigua
A iniciativa de l’alcalde Joan Castaño, el Direc-
tor general d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, Agustí Serra, va ser a Sant Celoni 
el mes de novembre per conèixer de primera 
mà la situació de la modifi cació puntual del 
Pla general del sector de Can Riera de l’Aigua 
que ha de permetre la construcció del futur 
Hospital. Agustí Serra es va comprometre a 
estudiar detingudament totes les al·legacions 
presentades per l’Ajuntament el passat 22 
d’agost en un requeriment previ a la via con-
tenciosa administrativa contra l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
de suspensió de la resolució defi nitiva de la 
modifi cació puntual del Pla general d’ordenació 
del sector de Can Riera de l’Aigua fi ns que es 
pogués garantir l’accés des de la carretera 
C-35, mitjançant la remodelació del nus sobre 
aquesta carretera situat en la intersecció amb 
la carretera de Gualba. 
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Neteja de la riera 
de Pertegàs
Durant el mes d’octubre l’Ajuntament ha dut 
a terme tasques de desbrossament i neteja 
del tram de la riera de Pertegàs, comprès 
entre els quatre ponts de la via i la comarcal 
C35. Durant els treballs s’ha tingut present 
fer compatible l’interès de les espècies 
pròpies de les zones de ribera, la necessària 
fl uïdesa del curs del riu i la millora paisatgísti-
ca, que en aquest cas, afavoreix especialment 
al barri de les Borrelles.

Prova pilot en la 
recollida de vidre 
als bars de la 
plaça del Bestiar
L’Ajuntament de Sant Celoni i el Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental 
han posat en funcionament un nou model 
de contenidors de vidre per facilitar-ne la 
recollida d’aquest residu. La unitat s’ha 
instal·lat a la plaça del Bestiar, on l’elevada 
concentració de bars i restaurants genera un 
volum important de vidre. Paral·lelament, 
s’han ofert uns contenidors especials a 
cadascun d’aquests establiments, a fi  de 
facilitar-los el desplaçament i trasllat del 
vidre fi ns al contenidor. Un cop valorada 
la idoneïtat del sistema es plantejarà la 
distribució de noves unitats a altres punts del 
municipi.

Millora de les me-
sures de reducció 
de la velocitat a 
la carretera de 
Campins
Arran de les peticions de veïnat i Ajuntament 
per reduir la velocitat a la carretera de Cam-
pins, la Diputació de Barcelona com a titular 
d’aquesta via, ha presentat una proposta de 
millora de les mesures que ja va aplicar el 
2006. En síntesi, es preveu l’arrodoniment 
dels cantells de les voreres que generaven 
topades lesives per les rodes dels vehicles, i 
un illot amb efecte mitgera en el punt on els 
vehicles tendeixen a envair el carril oposat. 
Amb les aplicacions previstes, es preveu 
assolir un avenç encara més important en la 
reducció de la velocitat. Una vegada comple-
tada aquesta intervenció, prevista per a fi nals 
d’any, es completarà amb una capa d’asfalt 
menys sorollós, com el que ja s’ha aplicat en 
altres trams de la carretera.  

Per Tots Sants, 
cementiris en-
dreçats
Una vegada més, els cementiris de Sant Celo-
ni i de la Batllòria han rebut la visita de moltes 
persones al voltant de la celebració de la festa 
de Tots Sants. El tradicional embelliment que 
experimenten aquests espais, fruit de l’actu-
ació de familiars i amics, s’ha vist novament 
completat per l’arranjament del paviment de 
diverses zones de la part antiga a Sant Celoni, 
en línia amb les tasques realitzades els darrers 
anys per part de l’Ajuntament.

Completada l’ac-
cessibilitat al re-
cinte Moncanut
Mesos després d’haver-se habilitat l’accés per 
a vehicles i persones pel carrer de Veneçuela, 
s’han completat els camins accessibles al re-
cinte Moncanut, mitjançant l’habilitació d’una 
nova rampa al carrer de les Torres i l’adequa-
ció de la vorera del davant, facilitant l’itinerari 
des del carrer de Joan Minuart.

Espai públic

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

Nom: Lua
Gènere: femella
Raça: pastor creuat
Edat: jove

Nom: Lima
Gènere: femella
Raça: mestissa
Edat: jove

Nom: Kan
Gènere: mascle
Raça: mestís
Edat: cadell

Nom: Thomas 
Gènere: mascle
Raça: mestís
Edat: jove

Nom: Frisky
Gènere: mascle
Raça: comú europeu
Edat: cadell

Nom: Magic
Gènere: mascle
Raça: persa creuat
Edat: adult
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Comunicació
Més de 30 col·laboradors fan possible 
la nova programació de Punt 7 ràdio
La nova programació 2011/2012 de l’emissora local Punt 7 ràdio compta amb més de 30 persones 
col·laboradores que tiren endavant espais i programes de continguts i públics ben variats. Durant el dia, la 
ràdioformula musical s’acompanya d’informació, recomanacions i agenda local mentre que a partir de les 21 h, 
comença un veritable assortit de programes fi ns la mitjanit quan torna la música tranquil·la.  Escolta la ràdio en 
directe o descarrega’t per Internet els programes que més t’interessin! 

Espais Informatius amb totes 
les novetats i agenda 
Amb Gemma Pascual

Info 7:  
De dilluns a divendres, a les 8, 13.30 i 20.30 h

Butlletins:  
De dilluns a divendres, a les 9, 10,  11, 17, 18 i 19 h 

Agenda cultural:  
Cada dia a les 8, 9, 12, 13.30, 17, 19 i les 20.30 h

Som Llaminers
Amb Laia Coll i Marc Rodellas.

Espai on es parla de postres: Quines 
característiques tenen els productes per fer les 
postres? Com podem elaborar-ne? Consells 
pràctics a tenir en compte, etc.

Els dilluns després de l’Info 7 de les 20.30 h i els 
dimarts després de l’Info 7 de les 8 h i de les 13.30 h.

Tirant de llibres
Amb Francesc Pina, Jordi Plens i Joan Rubiralta.

Programa on es parla del món de la literatura i 
els llibres.

Dilluns, de 21 a 22 h i dimecres, de 22 a 23 h 
(reemissió).

Ones hertzianes
Amb DJ Charly i Guille

Programa dedicat a la música electrònica.

Dilluns de 22 a 23 h i divendres de 23 a 24 h 
(reemissió). 

Xarxa AUPA Consells de salut
Amb Xarxa AUPA.

Espai  on es recorden o s’ensenyen consells 
per millorar la nostra salut des de casa mateix. 
Elaborat pels membres de la xarxa AUPA.

Els dimarts després de l’Info 7 de les 20.30 h i 
els dimecres després de l’Info 7 de les 8 h i de 
les 13.30 h.

Sessions’n’radio
Amb Gemma Grau.

Programa en el qual es coneix més a fons 
els grups que participen a la programació 
Session’n’sona.

Divendres de 21.40 a 22 h i dimarts de 21 a 
21.20 h (reemissió).

Cinèfi ls en acció
Amb Laura Matallana, Joan Soler i Sergio 
Montesinos.

Programa dedicat al món del cinema on es 
coneixen les novetats de les cartelleres de cada 
setmana, es fan crítiques de les pel·lícules, així 
com debats, s’expliquen curiositats d’actors, 
actrius i de rodatges.

Dimarts, de les 21.30 a les 22 h i dijous, 
de les 21 a les 21.30 h (reemissió).

Posa-t’hi fulles
Keco Pujol amb la col·laboració de Marta de 
Paco i Luis Jardí.

Magazine d’humor on es tractaran temes tant 
del Baix Montseny com de Catalunya. 

Dimarts de 22 a 23 h i dijous de 23 a 24 h 
(reemissió).

Viure en essència
Amb Glòria Montasell.

Espai on es donen consells per viure millor. 

Els dimecres després de l’Info 7 de les 20.30 h i els 
dijous després de l’Info 7 de les 8 h i de les 13.30 h.

L’habitació dels pares
Amb Núria Lleonart

Programa dedicat a tractar problemes i 
situacions entre pares i mares i els seus fi lls i 
fi lles de totes les edats.

Dimecres, de 21 a 22 h i divendres, 
de 22 a 23 h de la nit (reemissió).

Contes per somiar
Amb Sandra Rosas i Lola Pérez.

Petit espai on s’expliquen contes. Els diumenges 
va dirigit als més petits de la casa i els dimecres i 
divendres als adults.

Dimecres i divendres després de l’Habitació dels 
pares (per a adults) i diumenge, de 20.4 a 21 h 
(per a infants).

Fonemes i cordes
Amb Carme Martín de la Torre.

Es parla dels principals problemes a nivell 
logopèdic i s’hi intentaran donar resposta i 
solucions.

Els dijous després de l’Info 7 de les 20.30 h i els 
divendres després de l’Info 7 de les 8 h i de les 
13.30 h.

Ràdio efecte
Amb alumnes de l’escola l’Avet Roig.

Magazine on es parla de diverses temàtiques 
(llibres, novetats dels cinemes, etc.) amb debats 
i entrevistes.

Dijous, de 21.30 a 22 h (periodicitat variable).

Sardana a fons
Amb Rafel Jiménez

Dedicat al món de la sardana i la cobla.

Dijous, de 22 a 23 h i diumenge, 
de 9 a 10 h (reemissió).

Recomanacions literàries
Amb Enric Gimeno i Gemma Grau.

Petit espai  amb tres recomanacions literàries 
diferents cada setmana. Els llibres i els comentaris 
vénen de la mà de les llibreries Alguer 7 i Els 4 
gats. 

Els divendres després de l’Info 7 de les 20.30 h 
i els dilluns després de l’Info 7 de les 8 h i de les 
13.30 h.

No direm res
Amb Marçal Draper i Paula Vallejo

No diuen res massa important, ni molt rellevant, 
ni interessantíssim, ni tan sols diuen res que faci 
riure, però ells es fan gràcia.

Divendres, de 21 a  21.40 h i dimarts, 
de 23 a 23.40 h (reemissió).

, 
n 
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Esports

150 alumnes de 5è 
de primària parti-
cipen a una cursa 
d’orientació
Prop de 150 alumnes van participar a una jor-
nada d’orientació per les escoles del municipi 
adherides al Pla Català de l’Esport que va tenir 
lloc el 19 d’octubre a les pistes d’atletisme i al 
seu entorn organitzada per l’Ajuntament. Els 
participants eren alumnes de 5è de primària 
de les escoles: Pallerola, la Tordera, Cor de 
Maria i Montnegre. Al llarg de les 2 hores que 
va durar la prova, els alumnes dividits en grups 
de 4-5 persones havien de trobar, amb l’ajuda 
d’un mapa, 14 fi tes situades a diferents punts. 
Els participants van poder gaudir d’una dia 
força  assolellat per practicar esport i conèixer 
una part de l’entorn natural del nostre poble, a 
més d’afavorir la interrelació entre els alumnes 
dels diferents centres escolars.

Arrenca la primera 
Escola de petanca
El Club Petanca les Borrelles ha iniciat 
recentment les activitats de l’escola de 
petanca. Amb la proposta es pretén assegurar 
la continuïtat de persones practicants, d’un 
esport que tendeix a aplegar gent gran. Una 
onada d’aire fresc i d’il·lusió per aquesta 
modalitat tan arrelada a casa nostra. La 
Regidora d’Esports, Magalí Miracle, va ser 
present en una exhibició d’entrenament, 
copsant sobre el terreny, diversos exemples 
de l’original metodologia d’ensenyament que 
empra el cos tècnic de l’entitat.

Més de 50 infants 
participen a l’Escola 
d’atletisme a les pis-
tes municipals
El Club Atletisme Sant Celoni segueix 
treballant de valent per garantir la pedrera 
atlètica. Una cinquantena llarga d’infants 
gaudeixen del magnífi c entorn de les pistes 
de Can Sans, on els tècnics de l’entitat els 
proposen enriquidores activitats i sòlida 
preparació per a la pràctica d’aquest esport. 

La secció de Bàsquet 
amb cadira de rodes 
busca nous juga-
dors per completar 
l’equip
La nova secció del Club de Bàsquet Sant 
Celoni, modalitat cadira de rodes, ja ha 
reunit uns quants jugadors i ha començat 
els seus entrenaments; tots els dimecres de 
9 del vespre a 2/4 d’11 de la nit al Pavelló 
11 de setembre. Tot i això, el club segueix 
interessat en reunir el màxim de persones de 
la comarca interessades en el projecte.
Es convida a discapacitats, familiars i amics, 
tant de Sant Celoni com dels municipis 
del voltant, que vulguin participar en la 
temporada 2011-2012 de bàsquet en cadira 
de rodes, que es posin en contacte amb: 
Khalid Zerguini Jassid (617 627 611).
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Espai públic

HORARI d’atenció presencial al Safareig
De dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 17 a 19 h

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

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

Habitatge

Signatura de la pròrroga del 
conveni de l’Ofi cina d’Habitatge 
del Baix Montseny

L’Ofi cina Local d’Habi-
tatge tramita cèdules 
d’habitatge usat o de 
segona ocupació
L’Ofi cina Local d’Habitatge tramita cèdules 
d’habitabilitat. Es tracta d’un document admi-
nistratiu que acredita que un habitatge és apte 
per ser destinat a residència de les persones 
i té les condicions tècniques d’habitabilitat, 
segons la normativa vigent. Els locals, estudis, 
etc., no poden disposar de cèdula d’habitabili-
tat ja que no tenen la consideració d’habitatge.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per: 
transmetre un habitatge en venda, lloguer o 
cessió d’ús, en primera transmissió o en poste-
riors; donar-se d’alta dels serveis d’aigua, elec-
tricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Per poder tramitar la cèdula d’habitabilitat cal 
aportar el certifi cat d’habitabilitat segons mo-
del ofi cial, subscrit per personal tècnic compe-
tent (arquitectes, aparelladors o enginyers de 
l’edifi cació) i registrat pel respectiu col·legi. A 
la part superior d’aquest mateix certifi cat hi ha 
la sol·licitud de cèdula de 2a ocupació.

Portal web per a con-
sultes sobre la Renda 
bàsica d’emancipació: 
Podeu obtenir informació sobre l’estat del 
vostre expedient de prestació de Renda bàsica 
d’emancipació (RBE) al web del ministe-
ri https://rbe.vivienda.es. Els motius més 
freqüents d’interrupció dels cobraments de 
la prestació són el fet de no estar al corrent 
d’obligacions tributàries (no haver presentat 
la declaració de l’IRPF) o bé haver realitzat 
canvis en la forma de pagament. Per qualse-
vol dubte podeu adreçar-vos a l’Ofi cina Local 
d’Habitatge.

A partir d’ara, els informes d’inspecció tècnica 
dels edifi cis d’ahabitages, la ITE, els faran els 
col·legis tècnics ofi cials. Aquesta inspecció 
té la fi nalitat d’instituir un sistema de control 
periòdic de l’estat dels edifi cis d’habitatges per 
tal de verifi car el deure que tenen els propie-
taris de conservar i rehabilitar els seus immo-
bles. S’ha creat un nou document (el certifi cat 
d’idoneïtat) mitjançant el qual els Col·legis 
realitzaran la tasca de comprovació docu-
mental i tècnica dels informes elaborats pels 
col·legiats. El certifi cat favorable, emès pels 
col·legis, garantirà que l’informe és complet i 
formalment d’acord amb la normativa vigent 
als efectes de l’atorgament del certifi cat d’apti-
tud de l’edifi ci.

S’han de sotmetre a inspecció tècnica obliga-
tòria: Els edifi cis plurifamiliars d’habitatges en 
funció de la seva antiguitat; Si ho determinen 
els programes o les ordenances locals; Si l’edi-
fi ci  o els habitatges de l’edifi ci s’han d’acollir  
a programes públics de foment de la rehabi-
litació; Els edifi cis que, segons la normativa 
urbanística d’aplicació, tinguin la consideració 
d’unifamiliars no s’han de sotmetre a inspec-
ció tècnica obligatòria, i resten subjectes a la 
normativa d’habitabilitat vigent.

Segons l’antiguitat de l’edifi ci, els terminis 
màxims previstos per demanar a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya (AHC) el certifi cat 
d’aptitud corresponent,  són els següents:

La Generalitat delega als Col·legis els informes 
d’inspecció tècnica dels edifi cis d’habitatges (ITE)

Els alcaldes de Sant Celoni, Llinars del Vallès 
i Santa Maria de Palautordera han signat la 
pròrroga del conveni de col·laboració per 
l’establiment de l’Ofi cina d’Habitatge del Baix 
Montseny amb durada fi ns el desembre de 
2015. Des del maig de 2009, l’Ofi cina d’Habi-
tatge del Baix Montseny ofereix a la ciutadania 
serveis d’informació i assessorament general 
sobre habitatge, assessorament i gestió en 
matèria de borsa d’habitatges de lloguer social 

i jove i tramitació dels ajuts al pagament del 
lloguer, a la rehabilitació d’habitatges i edifi cis i 
al control de l’habitabilitat.

Durant els dos anys de vigència del conveni, 
l’Ofi cina ha tingut un clar increment en  atenci-
ons, serveis tramitats i en ajudes i prestacions 
econòmiques obtingudes per als ciutadans de la 
comarca:

Import econòmic de les subvencions i ajuts rebuts pels 
ciutadans del Baix Montseny

Antiguitat de l’edifi ci Termini màxim per passar la inspecció

Anteriors a 1930 Fins el 31 de desembre de 2012

Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2013

Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014

Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015

A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què 
l’edifi ci assoleixi els 45 anys d’antiguitat
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Subvencions 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

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

per l’any 2011

30 de desembre 
de 2011 o fi ns 
exhauriment 

del pressupost 
disponible

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

Catalunya

www.plarenovat.cat i
www.gencat.cat/icaen

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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Espai públicEspai Obert

Nova etapa al Consell 
de Poble
El Consell de Poble de la Batllòria ja s’ha posat a treballar de nou! El dia 
13 d’octubre ens vam reunir per primera vegada i es van constituir les 
comissions de debat, que van quedar de la següent manera:

• Comissió de Cultura, Festes, Educació, Patrimoni cultural i natural: 
Marta Soro, Cristina Gálvez, Pascuala Agulló, M- Dolors Terradas i Joan 
Xamaní com a portaveu.

• Comissió d’Esports, Joventut, Infància i Gent Gran: Lluís Sánchez, Lluís 
Prat i Adrianna Tarradas com a portaveu.

• Comissió d’Espai públic i Entorn: Carme Luis, Josep Manel Navarro, 
Conxa de Llobet i Jordi Gómez com a portaveu.

• Comissió de Seguretat ciutadana i Comunitat: Maria Isabel Tena, 
Montserrat Montalbán, Jesús Liñán com a portaveu.

Els principals temes que tenim damunt la taula actualment són: trans-
port públic, pavelló, camp de futbol, ús dels equipaments municipals per 
part d’entitats i poble, consultori mèdic i espai per joves a l’aulari, depu-
radora, policia de proximitat, festa major d’hivern i festes de Nadal i reis.

Batlloriencs i batllorienques, una vegada més us agraeixo el compromís 
amb el nostre poble, sigui des d’on sigui, i us encoratjo a transformar-
lo també a través del Consell de Poble. Ens trobareu cada primer dijous 
de mes a la seu del Consell (al Centre Cívic del c/ Major) o bé podeu 
contactar amb mi a través del correu electrònic lechugagj@santceloni.cat 
o el telèfon 680 451 529. 

Dolors Lechuga i Garcia
Presidenta del Consell de Poble

Afadis busca voluntaris! 
Davant la important demanda que estan rebent, l’Associació de Famílies 
amb Discapacitats, AFADIS, busca voluntaris per ajudar els dissabtes a la 
tarda al casal d’infants discapacitats. L’horari és de 16.30 h  a  19.30 h i 
la funció és de suport als  monitors en activitats com jugar, pintar, passe-
jar, fer manualitats... Hi ha dos grups: de 3 a 14 anys i de 15 a 30 anys. 
Les persones interessades es poden posar en contacte amb AFADIS a 
afadisbaixmontseny@gmail.com o dirigir-se directament a l’Escola Bressol 
el Blauet qualsevol dissabte a la tarda.

Trobada a Sant Celoni de 
l’Associació de borniches 
de Catalunya 
 
Sant Celoni va acollir diumenge 30 d’octubre una trobada de l’Associa-
ció de borniches de Catalunya, a la pista coberta del Camp Municipal 
d’Esports. Hi van assistir unes 250 persones nascudes a Bornos i que 
resideixen a Sant Celoni i als municipis de Lloret, Pineda, Sant Coloma 
de Gramenet, Salt, Calella, Figueres, Olesa, Lleida, Santa Maria Palautor-
dera, Castelldefels, Barcelona, Masnou, La Llagosta, Llinars i Cardedeu.  
A l’acte hi va participar l’alcalde Joan Castaño, el regidor Manel Bueno 
i per part de Bornos, el seu alcalde i dos regidors. L’entitat  “Associació 
de borniches de Catalunya” té per objectiu ser un referent de la gent de 
Bornos  a Catalunya. La trobada va permetre que es retrobés gent que 
feia temps que no es veia, fer noves coneixences i compartir vivències i 
records. Després de la paella es va fer ball per a tothom.

El gran cuiner celoní Santi Santamaria va ser homenatjat el passat 4 
de novembre  per família i amics en una vetllada organitzada per la 
Revista Vallesos i l’Ajuntament de Sant Celoni a la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis. Diverses persones el van recordar i van evocar les seves 
diverses facetes com a pare, espòs, cuiner, pensador, provocador... el 
que va suposar i suposa per a ells, la fi gura de Santi Santamaria. La 
seva fi lla Regina, Montserrat Ponsa, Xavi Pellicer -actual director de Can 
Fabes-, Lluis Bernils del Celler de Matadepera, Ramón Parellada de la 
Fonda Europa de Granollers, Martí Boada i les paraules fi nals de l’alcal-
de Joan Castaño van glossar, sovint amb emoció, al desaparegut cuiner. 
L’homenatge va començar amb el Ball d’Homenatge, amb Joan Serra i 
Jaume Arnella, inspirat en la Polca del Ball de Gitanes de Sant Celoni. 

L’acte també va servir per presentar a Sant Celoni la revista-llibre 
Vallesos. Gent, Terra i Patrimoni una singular revista-llibre de 140 
planes, per ser col·leccionada, que surt dos cops a l’any i tracta con-
tinguts perdurables. Es troba a la venda a les principals llibreries dels 
pobles i ciutats del Vallès. 

Sant Celoni ret un 
sentit homenatge a 
Santi Santamaria
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Els beneitons
O entre el dramatisme 
impostat d’uns i el 
victimisme clientelar 
d’altres

 
Fa unes setmanes es va viure una d’aquelles 
situacions que fan que els grups polítics ensenyin 
les seves cartes. Ens referim a la petició dels 
socialistes de gastar una part dels diners de 
l’ajuntament per fer front a dues grans bosses de 
despesa no pressupostada.

La primera bossa engloba la despesa ordinària 
que no cobria el pressupost que van aprovar 
convergents i socialistes. Si no s’aprovava no es 
podien pagar factures bàsiques, com ara la llum 
o el gas d’alguns equipaments. Convergència, 
parapetada en un dramatisme impostat i aliena 
a la seva responsabilitat en la situació, no va 

donar-hi suport, per poder-se presentar com a 
portaveus morals de l’austeritat. Va ser notòria 
la desimboltura afectada amb què l’exalcalde 
Deulofeu repetia “us esteu polint els estalvis de 
l’ajuntament”. Semblava preferir l’estratègia dels 
nous rics, que s’hi fan a costa de ser morosos...

La segona bossa de despesa consisteix a fer passar 
per urgents una sèrie de noves inversions. La gran 
majoria poden esperar a endegar-se com a mínim 
fi ns a fi nals d’any, quan, coincidint amb l’aprovació 
del nou pressupost, vegem quina és la situació 
econòmica de l’ajuntament. És possible que els 
socialistes hagin de desatendre moltes d’aquestes 
inversions, però ara han cregut més convenient 
responsabilitzar-ne la CUP. D’aquesta forma, 
l’alcalde Castaño es pot presentar com a víctima 
davant de cobejats caladors de vots. 

Davant d’això, a la CUP ens ha tocat jugar el tercer 

paper de l’auca: el de beneitons. Malgrat la nostra 
imatge de somiatruites poc pragmàtics, acabem 
sent l’ase dels cops quan exercim una oposició 
constructiva i responsable. Mentrestant, els grans 
partits elaboren estratègies electoralistes pensant 
sobretot en el benefi ci propi, i no el del poble. I és 
que el 2012 pinten bastos, per la crisi econòmica, 
la negativa que els ajuntaments puguin endeutar-
se més per fer-hi front i la política fi scal vigent, 
regressiva i insolidària, pensada per reconfortar els 
rics. En tots els factors hi tenen una responsabilitat 
directa el govern autonòmic i l’estatal, on manen o 
han manat tant convergents com socialistes. 

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

Partits polítics

Invertir en 
formació, una 
prioritat o un 
eslògan de 
campanya?

En el passat butlletí municipal del mes de març, el 
grup  PSC, en aquells moments a l´oposició,  feia un 
article d’opinió a l’apartat de partits politics amb el 
següent títol, Invertir en formació, una prioritat.

En aquest article, l’autor defensava les polítiques 
d’ocupació com una prioritat en el seu projecte, 
amb una inversió decidida en formació, que generés 
llocs de treball en les activitats que es desenvolupen 
al municipi. On el Centre de Formació i Ocupació  
Sax Sala i el nou institut haurien de ser la pedra 
angular que canalitzés i dotés de contingut a aquest 
ambiciós projecte. 

Tot això, a través d’un anàlisis exhaustiu de la 
realitat laboral, amb acords amb les empreses del 
voltant per tal de detectar les necessitats d’aquestes 
i així impulsar la nostra economia local. Feina que 
encara estava per fer en aquell moment.

Avui, vuit mesos després i quan dit grup polític 
dirigeix l’ajuntament, la feina encara està per fer,  
a més l’oferta formativa municipal de l’any 2011-
12 no contempla impartir cursos com els cursos 
d’operador de planta química o el de conductor de 
carretons elevadors que poden tenir millor sortida 
professional en el nostre entorn.

Les últimes ofertes de treball a Sant Celoni i 
rodalies, sobre tot en l’indústria química, requereix  
dels candidats, moltes vegades, haver cursat, com 
a mínim, un d’aquest cursos per poder accedir 
a un lloc de feina, i quan els candidats no els 
tenen, les multinacionals els van a buscar a altres 
localitats i/o comarques. Tenim clar que tothom té 

dret a treballar, però en un municipi amb una 
taxa d’atur tan alta, no veiem que invertir 
en formació sigui una prioritat per l’equip de 
govern.

Per tant, des de ICV Sant Celoni- La Batllòria 
treballarem en tots el àmbits per assolir aquest 
objectiu, dotar els possibles candidats a una feina, 
d’una eina útil a les seves necessitats a través d’una 
oferta en formació adequada a la realitat laboral del 
nostre entorn, on no siguin exclosos, ni joves, ni 
dones, ni desplaçats d’altres sectors industrials 
i on aquets es puguin reciclar contínuament.

JRE/ICV Sant Celoni-La Batlloria.          

ICV Sant Celoni.
icvsantceloni@ymail.com

El govern del PSC 
apuja 3 impostos i 2 
taxes 

El dilluns 7 de novembre es va 
celebrar un ple extraordinari per 
aprovar les ordenances i les taxes 
pel proper 2012. Ens van convocar 

el divendres 28 d’octubre al migdia, el que signifi ca que ni 
dissabte, ni diumenge, ni dilluns perquè l’ajuntament feia 
pont, ni dimarts perquè era Tots Sants, vam poder saber 
quina era la proposta de l’equip de govern. Dimecres, doncs, 
3 dies hàbils abans de la celebració del ple, vam tenir accés a 
la documentació. Encara més sorprenent és que el divendres 
l’equip de govern es va autoesmenar la seva pròpia proposta i 
en va presentar una de nova. Increïble!

Durant el Ple, el regidor d’Economia diu que ‘només’ s’apuja 
l’IBI (un 6,2%!), la retirada de vehicles (10%) i la plusvàlua 

(8%) i es creen dos nous impostos: pels casaments civils amb 
utilització de la Rectoria Vella i per les tanques publicitàries. 

En la nostra intervenció exposem que no ens quadren els 
números, que ens falta a aquesta llista l’IAE (entre un 13 i un 
22% per les categories 2, 3 i 4) i la zona blava (un 30% la 
primera mitja hora). El regidor d’Economia diu que se n’havia 
oblidat perquè eren poc signifi catives. 

Senyors del PSC: estem en crisi i el més important 
és la gestió econòmica. Vostès no són seriosos ni 
competents, no ens en refi em. La primera mesura del nou 
govern al mes d’octubre es gastar-se 842.000 euros dels 
estalvis, en partides que inclouen 6.000 euros per la reparació 
d’un 4L que té més de 15 anys, 11.000 euros per ajudes als 
usuaris de les escoles bressol privades que després diuen que 
no són necessaris perquè ja existia la partida i 24.000 euros 
per legalitzar uns ascensors que més tard reconeixen que 
només en calen 7.000 euros. Ara apugen 3 impostos (IBI, 

IAE i Plusvàlua) i 2 taxes (retirada vehicles i zona blava) 
i n’introdueixen 2 més, a banda d’apujar l’IPC -3,2%- a 
la resta, és clar. I totes dues mesures s’aproven amb la 
complicitat de la CUP.

Volem saber a qui afecten aquests augments i en quina 
mesura, volem saber què suposa per l’ajuntament i a què ho 
podrem destinar. Volem saber quin és el sentit de tot plegat 
i volem establir amb consens un rumb per aquest municipi. 
Mentre això no sigui així, no podrem donar suport als invents 
del govern del PSC. Aquests que denigren el terme ‘justícia 
social’: despesa incontrolada i augment d’impostos. 

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

Una gestió 
efi cient per 
garantir els 
serveis bàsics a 
la ciutadania

En aquests primers mesos de govern continuem treballant 
per aconseguir una millor gestió de l’Ajuntament. Volem 
així prioritzar els serveis a la ciutadania tot i la disminució 
dels recursos del consistori i el pagament dels préstecs 
concertats al 2008 i 2009 a què hem de fer front.

Estem acabant de defi nir una nova organització política 
i de les àrees de l’Ajuntament. Abans de fi nals d’any 
presentarem el nou organigrama amb una redistribució de 
les tasques internes de l’Ajuntament. Amb aquest canvi 
volem millorar en l’efi ciència: hem de ser capaços de fer 
més amb menys recursos. 

Però, per aconseguir-ho, és molt important comptar 
amb l’eina de gestió bàsica d’una entitat, com són els 

pressupostos. Des del PSC pensem que no és positiu 
continuar com fi ns ara. No ha estat senzill encarar la gestió 
d’un consistori que ha treballat fi ns ara sense pressupostos 
aprovats. Per això les diferents àrees estan treballant en 
la redacció d’un esborrany de pressupost per a 2012 que 
ens permeti gestionar amb cura la inversió, focalitzant la 
despesa d’acord amb prioritats fi xades. Un proposta que en 
breu esperem presentar a la resta de grups municipals. 

Com veieu continuem la mateixa línia de treball que hem 
seguit amb la proposta d’ordenances fi scals: prioritzem 
l’estalvi i apostem per l’austeritat en la gestió 
administrativa abans que incrementar la recaptació 
gravant a la ciutadania. Per això les noves ordenances 
suposen un augment moderat que, per a una família 
mitjana, contemplant els principals impostos (contribució 
/ IBI, escombraries i impost sobre vehicles) suposaran un 
increment anual de 27 euros, és a dir, 2’25 euros al mes. 

Aquesta és la nostra línia de treball i el nostre compromís. 
Entenem que és el que ens ha demanat la ciutadania. Per 
això en la Festa Major d’estiu vam aconseguir un estalvi 
d’un 15% respecte la de 2010, i en la d’hivern, per Sant 
Martí, l’estalvi s’ha incrementat fi ns arribar al 30% respecte 

a la despesa de l’any anterior. 

Pel que fa a Nadal, les àrees compten amb un pressupost 
moderat de 4.000 euros. Es tracta d’una xifra molt baixa 
si la comparem amb la de l’any anterior quan, només 
en un concert, ja s’hi va dedicar 3.000 euros per part de 
l’Ajuntament, a què s’hi ha de sumar el cost de tota la resta 
d’activitats de Nadal. 

Des del PSC apostem per una millor gestió, per 
assegurar els serveis bàsics i per prioritzar la despesa, 
però, alhora, també apostem per la producció local, posant 
en valor el que es fa a la vila cara als nostres ciutadans i a la 
gent que ens visita. 

En aquesta tasca, estem oberts a les aportacions de 
tothom, dels grups polítics de l’Ajuntament, però també 
de la ciutadania. Per això ens podeu fer arribar les vostres 
opinions, comentaris i idees els dijous a la tarda a la seu 
del PSC (Doctor Fleming, 6) o bé al nostre correu electrònic 
gmpsc@santceloni.cat. 

Moltes gràcies! 



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

AGENDA

CAN RAMIS

Amelia Filizzola
Olis

Del 26 de novembre a l’11 de desembre

Horari: De dilluns a dissabte de 6 a 8 del 
vespre. Diumenges i festius de 12 a 2/4 
de 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre.

RECTORIA VELLA

Paisatges urbans
VM Ripoll Arias

Del 17 de desembre de 2011
al 22 de gener de 2012
 
Inauguració: dissabte, 17 de desembre
a les 7 del vespre

Horari: dijous, divendres i dissabtes de
5 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 
2 del migdia i de 5 a 8 del vespre
Nadal i 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

Desembre Taxi 
guàrdia 

Taxi 
retén 

28 nov - 4 des L5 L6

5-11 L6 L7

12-18 L7 L1

19-25 L1 L2

26 des - 1 gen L2 L3

Gener

2 - 8 L3 L4

9-15 L4 L5

16-22 L5 L6

23-29 L6 L7

30-31 L7 L1

Desembre 2011

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

Gener 2012

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, 2 de desembre

Petita Hora del Conte
Contes i contarelles a càrrec de Rosa Fité

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

Concert de Música de Cambra
Programació Entrefestes

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

Dissabte, 3 de desembre
Taller per a adults: Scrapbooking

 A les 10 del matí
 A la Biblioteca l’Escorxador

Gimcana cultural urbana
 A les 5 de la tarda
 Amb sortida i arribada a l’Altrium

Organitza: TALP (Associació de Ball Tots A La Pista)

II White Owl Festival: Festival de música 
postrock i hardcore

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

Preu: 7 euros
Organitza: JASC (Joventut Alternativa de Sant Celoni)

Diumenge, 4 de desembre

Concert i ball a càrrec de l’orquestra 
Montgrins

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

Preu: 7 euros

Divendres, 9 de desembre

Mostra de torrons artesans i tast de cava
 De 17 a 20.30 h: tasta 3 tossos de torró i 

una copa de cava (3 euros)
 A la plaça de la Vila 

 De 18 a 19 h: Cantada de nadales amb el 
grup Cantaires

 A la plaça de la Vila

 A les 19 h: Xerrada i tast de caves
 A la Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Dissabte, 10 dedesembre
Fira de Nadal: botigues, artesans, 
activitats, escudella... 

 De les 10 a les 20.30 h
 A la plaça de la Vila

Cantada de Nadales a càrrec del cor del 
Casal de Gent Gran i la coral de Breda

 A les 6 de la tarda
 A l’Església parroquial Sant Martí

Diumenge, 11 de desembre

Volta al Catllaràs, pels Camins del Carbó
 A les 7 del matí
 A la Plaça Comte del Montseny

Organitza: CESC

XXVII Concurs d’allioli Vila de Sant Celoni 
 A 2/4 de 10 del matí
 A la Plaça de la Vila

Cal portar els estris. Els ingredients els facilita 
l’organització. Les inscripcions es faran el 
mateix dia.

Esmorzar popular
Pa o torrades amb tomàquet, botifarra, bolets, 
aigua i vi

 A les 10 del matí   
 A la plaça de la Vila

Preu tiquet: 3 euros 
Servit per la Colla de Geganters 

Inscripcions  al Concurs de Pintura 
ràpidaActivitat inclosa dins l’EXPRESSART 2011

 A 2/4 d’11 del matí
 A la plaça de l’Església

Organitza: alumnes de l’optativa de Visual i 
Plàstica de 4t d’ESO del Col·legi Cor de Maria 
de Sant Celoni

Expressart 11 + pintada del Grafi t
guanyador del concurs Els grafi ts de Sant 
Celoni

 D’11 del matí a 2 del migdia
 A la plaça de l’Església i carrer Major

  
Presentació de l’obra guanyadora d’Aitana 
Such al Concurs ràpid de fang de l’edició 
Art al Carrer 2008

 A 3/4 de 12 del migdia
 Al lateral de l’Església, c. Abat Oliba

Espectacle d’animació infantil 
Que comenci la festa
Cançons i danses a càrrec de Jaume Ibars

 A les 12 del migdia 
 A la plaça de la Vila

Exposició dels treballs presentats al  
Concurs de pintura ràpida

 De 5 a 6 de la tarda
 A Can Ramis

Entrega de premis del Concurs de pintura 
ràpida de l’Expressart 11
Lectura de l’acta del jurat i entrega de premis.

 A les 6 de la tarda
 A Can Ramis

Organitza: alumnes de l’optativa de Visual i 
Plàstica de 4t d’ESO del Col·legi Cor de Maria 
de Sant Celoni
Les obres es pordran recollir de 2/4 de 7 a 7 del 
vespre

Divendres, 16 de desembre

Festa Major d’Hivern de la Batllòria
Consulteu el programa

Encesa solidària en benefi ci 
del projecte PROIDE a Perú

 A les 6 de la tarda
 A la Plaça de la Vila

Organitza: Col·legi La Salle, PROIDE i AEG Erol

Hora del Conte a la Batllòria
Els pastorets, amb Albert Estengre

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

Dissabte, 17 de desembre

Festa Major d’Hivern de la Batllòria
Consulteu el programa

Actes per la Marató de TV3
Consulteu el programa
Organitza: 08470

Taller per a adults: Scrapbooking
 A les 10 del matí
 A la Biblioteca l’Escorxador

Inauguració de l’Exposició:
Paisatges urbans

 A les 7 de la tarda
 A la Rectoria Vella

Diumenge, 18 de desembre

Festa Major d’Hivern de la Batllòria
Consulteu el programa

Actes per la Marató de TV3
Consulteu el programa
Organitza: 08470

Divendres, 23 de desembre

Taller de Nadal: Decorem la biblioteca amb 
els millors desitjos

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

Festes de Nadal i Reis
Consulteu el programa

Prepara’t pel

CAP D’ANY 2012 
A SANT CELONI

DJ ALEIX, DJ MARK L i DJ MARVIN
Màgia, energia, festa, ball... a Sant Celoni començarem l’any amb DJ Aleix i la 

millor selecció de música dels 80’s, 90’s i disco, seguirem amb els millors hits d’ara i de 
sempre de la mà de DJ Mark L i acabarem amb DJ Marvin  i la millor selecció actual.

Al Pavelló Municipal d’Esports, 8 euros entrada 

Hi haurà servei de bar 


