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Els recursos de l’Ajuntament són limitats. El 
govern municipal n’és plenament conscient i, 
per aquesta raó, ha apostat per una millor gestió 
i per l’estalvi en totes les àrees, amb l’objectiu 
d’invertir els recursos disponibles en aquelles 
prioritats que pensem que han de guiar la 
política municipal: educació, benestar social i 
promoció econòmica. 

L’endeutament municipal, que en només tres 
anys (2007-2010) va créixer en més d’un 50%, 
ens ha fet replantejar el pressupost per poder 
fer front no sols a l’amortització del deute ja 
concertat, sinó també al pagament dels inte-
ressos creixents. La política d’estalvi energètic 
que, com veureu, ha estat tot un èxit, no sols 
respon a aquest model d’estalvi, sinó també a la 
voluntat d’apostar per un consum responsable 
amb què tots i totes hi guanyem. Per això, hi 
continuarem treballant, amb la implicació de 
tots i totes vosaltres. 

Entenem que l’Educació és fonamental no sols 
per a sortir de la crisi, sinó també per a donar 
oportunitats als treballadors i treballadores i, 
en especial, als nostres joves. Per això, tot i les 
restriccions pressupostàries, l’Ajuntament ha tri-
plicat el pressupost del Pla Educatiu per afavorir 
l’èxit escolar i la cohesió social.

I continuem treballant en formació ocupacional. 
L’any passat us vam poder anunciar que, per 
primera vegada a Sant Celoni, s’hi organitzaven 
cursos de formació ocupacional del SOC, amb 
un balanç molt positiu. Aquest any, en un nou 
pas endavant, hem aconseguit l’homologació 
per impartir formació ocupacional amb Certifi-
cat de Professionalitat. Així, per primera vegada, 
els/les alumnes d’aquests cursos podran obtenir 
un certificat amb validesa per a tot el territori 
espanyol. 

Tot això unit a la dinamització de la nostra 
vila en apropar-se les festes de Nadal, amb la 
implicació dels hostalers, comerciants, veïns i 
veïnes, etc. En les darreres setmanes ja n’hem 
tingut una molt bona mostra, amb la Fira de 
Nadal (amb més de 100 botigues, tot un rècord: 
moltes felicitats!) o la 2a Mostra de Torrons per 
part de les pastisseries del municipi. 

Ens esperen unes setmanes plenes d’activitats 
amb què, entre tots i totes, volem oferir un Sant 
Celoni viu i dinàmic. I és que Sant Celoni té 
molt que oferir en cultura, activitats i comerç de 
proximitat. Aquest Nadal: Sant Celoni. 
Aprofiteu-ho! 

Bones festes i bon any! 

En portada

En una primera fase, el Pla d’estalvi energètic ha centrat els esforços en l’enllume-
nat públic aplicant mesures de reducció sempre tenint present garantir la seguretat 
viària, de les persones i de les propietats. En funció de les possibilitats de regula-
ció de cada un dels quadres elèctrics d’enllumenat públic, s’han aplicat mesures 
combinades de reducció del flux lluminós o la desconnexió selectiva dels punts 
de llum. En aquest sentit, l’alcalde Joan Castaño ha explicat “que durant les 
primeres setmanes els tècnics municipals van haver d’anar ajustant carrer a carrer, 
donant resposta a peticions veïnals per aconseguir una bona implantació que a hores 
d’ara ja podem valorar com a molt positiva”.

Les primeres dades, corresponents al primer semestre de l’any, mostren que amb aquestes 
mesures s’ha assolit un estalvi de més del 26% i la reducció de 51,5 tones de CO2 emeses 
a l’atmosfera.

Des de la perspectiva del cost, l’estalvi econòmic ha estat de 18.530,21 euros (un 16,5%). 
Val a dir el preu de l’energia ha sofert un increment important els darrers anys. Considerant 
per exemple la tarifa regulada (TUR) al gener del 2011 un kWh costava 0,14 euros + impos-
tos mentre que al gener del 2012 el cost era de 0,17 euros + impostos.

Amb dades del cost real a Sant Celoni s’ha passat de 0,15 euros/kWh impostos inclosos de 
mitjana el primer semestre del 2011 a 0,17 euros/kWh impostos inclosos  
(un increment del 13%). Finalment considerant les dades per habitant s’ha passat d’un con-
sum de 43,6 kWh i persona a 32,1, és a dir, una reducció del 26,4%. En cost s’ha reduït 1,1 
euros per persona, passant de 6,65 euros per persona a 5,54 euros.

En definitiva, les dades mostren que les actuacions realitzades han assolit l’ob-
jectiu plantejat inicialment de reduir el consum energètic en un 25%.

El pla d’estalvi energètic 
promogut per l’Ajuntament 
aconsegueix els primers 
resultats
El Pla d’estalvi energètic per reduir el consum i la despesa en l’enllumenat públic 
engegat per l’Ajuntament de Sant Celoni a mitjans de febrer ha aconseguit molt 
bons resultats: s’ha reduit el consum en un 26,2%, el cost en un 16,5 % i s’ha dei-
xat d’emetre  51,5 tones de CO2 a l’atmosfera. Aquest esforç continua i s’hi han 
afegit noves mesures per estalviar als equipaments municipals, sempre comp-
tant amb la complicitat i implicació de la ciutadania.

Consum Cost
1r semestre 2011 737.897 kWh 112.359,27 €
1r semestre 2012 544.845 kWh 93.829,06 €

Estalvi 26,20% 16,50%

Consum/hab. Cost/hab.
1r semestre 2011 43,6 kWh 6,65 €
1r semestre 2012 32,1 kWh 5,54 €

Estalvi 26,4% 16,7%

Les mesures d’estalvi en l’enllumenat 
públic aconsegueixen una reducció 
del consum del 26,2 %
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Els primers resultats aconseguits ens confirmen que el Pla municipal d’estalvi energètic iniciat a principis d’any va per bon 
camí. Des de l’Ajuntament estem convençuts que hem de seguir apostant per l’estalvi, no només per l’estalvi econòmic, que és 
molt important perquè ens permet de destinar els recursos a altres partides prioritàries, sinó també de compromís amb el medi, 
reduint l’impacte de les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Per això, a més de les actuacions internes de millora de la gestió i disminució del consum, hem de poder implicar a les entitats 
usuàries dels equipaments i a la ciutadania en general en la lluita contra el canvi climàtic, tot consumint menys i reduint la 
factura energètica. La campanya de consum intel·ligent a les llars de Sant Celoni ens hi pot ajudar. 

Sumant esforços, els resultats seran millors, segur!

Isabel Coll

Regidora 
d’ Espai Públic

Millores en la gestió 
energètica del municipi
L’Ajuntament de Sant Celoni està impulsant un seguit de mesures 
per millorar la gestió energètica. Amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), s’han pre-
vist les següents accions: 

Pla pilot telegestió de l’enllumenat públic
Ha de permetre disposar en continu de dades de l’estat i funci-
onament dels diferents elements que conformen la instal·lació 
d’enllumenat i prendre les mesures pertinents per a millorar-ne 
la gestió.
    

Reducció consum en equipaments municipals 
Instal·lació de detectors de presència i cèl·lules fotoelèctriques 

a l’Edifici Bruc, la Rectoria Vella i la Casa de la Vila que permetin 
un control d’encesa i apagada de l’enllumenat de manera que 
només romandrà encès quan realment es requereixi i la substi-
tució d’algunes lluminàries i làmpades per d’altres de més efici-
ents. 

Compra de material elèctric eficient per la 
realització d’actes al carrer 
Material elèctric eficient que disminueixi els consums elèctrics 

(làmpades de baix consum, balasts electrònics, etc.) i incremen-
ti el rendiment de les instal·lacions (disminució de les pèrdues 
elèctriques i d’il·luminació).

Prova pilot amb comptadors 
intel·ligents 9 llars celonines
Nou famílies del municipi parti-
cipen a una prova pilot d’estalvi 
energètic a la llar. L’Ajuntament 
els ha cedit un comptador intel-
ligent en termes d’energia, que 
els dóna informació a temps real 
(cada 6, 12 o 18 segons) sobre el 
consum energètic de l’habitatge 
en kWh, en euros i en Kg d’emissions de CO2. 

Durant tres mesos, les famílies participants disposaran de més 
informació que la que proporciona la factura elèctrica per tal es-
talviar diners i energia i modificar les seves formes de consum. 
Sabran què consumeix cada aparell elèctric, intentaran acon-
seguir un consum zero tot identificant els consums residuals i 
intentant reduir-los, coneixeran els seus hàbits energètics i detec-
taran oportunitats de millora.

Un cop finalitzada la fase pilot i d’acord amb els resultats obtin-
guts i dels recursos disponibles, l’Ajuntament decidirà si s’amplia 
la cessió de comptadors a totes les famílies que ho sol·licitin.

Reunió explicativa amb els participants a la prova pilot
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Cultura

Festes de Sant Martí

Durant les festes, la plaça de la Vila va viure 
un ambient festiu: la fira artesana, cercavila 
de gegants amb les escoles, les danses de 
Passaltpas, els gegants, l’esmorzar popular, 
activitats per als més petits…  

La Sala Bernat Martorell va acollir la presentació 
del 10è número de l’Anatomia del còmic celoní, 
col·lecció de revistes que recullen còmics i 
il·lustracions que s’han fet a Sant Celoni des 
dels anys seixanta fins a l’actualitat coordinada 
per Xavi Plana. En aquesta ocasió, els autors són  
Lluís Molina i Xavi Godoy.

Aquest petit exemplar és el roure provinent 
del clonatge del roure monumental de Santa 
Maria, realitzat per FORESVIT, que es va plantar 
el passat 10 de novembre a Santa Maria de 
Montnegre.

A l’obertura de l’exposició dels 11 projectes 
presentats a la primera edició del Concurs 
Museu Urbà es va fer públic el veredicte:  
“Portes al Montseny” de Josep Plandiura.  
Aquest concurs té la intenció de nodrir d’art 
els nostres carrers i poder dibuixar una ruta 
amb totes les obres actuals i les que es vagin 
instal·lant a partir d’ara.  

El dissabte a la nit,  el DJ local Marsal Ventura 
va omplir l’Ateneu de joves. El concert i el ball 
de l’orquestra Nueva Etapa i l’Arrivederchi del 
grup de teatre Els Atrevits del Casal dels Avis, 
van acabar de complementar l’oferta d’actes a 
l’Ateneu.

L’11 de novembre al matí va tenir lloc la
inauguració de l’escultura “A en Santi 
Santamaria” de l’escultor Jaume Rodri 
per recordar la seva figura. L’obra ha estat 
promoguda per l’Associació d’Amics de Santi 
Santamaria amb la col·laboració d’empreses 
del municipi i aportacions voluntàries.

Festa Major d’hivern de la Batllòria
Divendres, 14 de desembre
Hora del Conte “El Nadal d’en Pere Perot”    
  A les 17 h a la Biblioteca de l’Escola 
Montnegre

Disco Mòbil, amb Fanson Music
  A les 23 h a l’Envelat

Dissabte, 15 de desembre
IV Fira Nadalenca de l’Esperança
  Tot el dia a la plaça de l’Església

Animació infanti, amb Jori Tonietti
tot seguit Taller Infantil fes el teu tió
  A les 11 h a l’Envelat

Futbol: CE La Batllòria-Palafolls CD
  A les 15.30 h al camp de futbol de la Batllòria
Organitza: CE La Batllòria

Concert coral: Bres de Nadal
  A les 18 h a l’Església

Correfoc
  A les 20.30 h a la xemeneia de Can Pàmies

Ball de Nit, amb l’orquestra Girasol
  A les 23 h a l’Envelat

Diumenge, 16 de desembre
Màgia, amb Magmon Tona
  A les 11 h a l’Envelat

Audició de Sardanes
  A les 13 h a la plaça de l’Església

Disco Mòbil per a infants i joves
  A les 17.30 h a l’Envelat

Gran Ball Fi de Festa
  A les 20 h a l’Envelat

Dilluns, 17 de desembre
Festival de Nadal
  A les 10 h a la sala gran de l’Ateneu

Dimarts, 18 de desembre
Parc infantil
  De les 11 a les 14 h al carrer de Les Escoles

Missa de la Mare de Déu de l’Esperança
   A les 12 h a l’Església de la Batllòria

Tot seguit Vermut popular
  A la plaça de l’Església

El bon temps i la participació van ser algun dels elements de les festes 
amb activitats de petit format i molt variades

�����������������������

Més informació: www.santceloni.cat/festamajorlabatlloria
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Educació

S’incrementa en un 14 % 
el nombre de famílies que 
reben ajuts per a llibres

L’Ajuntament triplica el pressupost del Pla Educatiu 
d’Entorn per afavorir l’èxit escolar i la cohesió social

Aquest curs 2012 – 2013 s’ha incrementat 
en un 14 % el nombre de famílies que reben 
ajuts de llibres al municipi, passant de 305 
alumnes el curs passat a 348. Tot i aquest 
increment considerable de famílies, l’aposta 
que fan els centres educatius, les AMPA  i 
l’Ajuntament per la socialització i reu-
tilització de llibres fa que s’hagi pogut 
disminuir el pressupost 
destinat a aquests ajuts en un 25%, 
passant de 30.700,58 euros el curs 
pas-sat a 22.873,82 euros, l’actual. 

A través del projecte de socialització i 
reutilització de llibres, s’està aconse-
guint augmentar la respon-sabilitat so-
cial de les famílies i la sostenibilitat 
eco-nòmica i ambiental.

L’aposta per un model educatiu que tendeixi 
a l’excel·lència a totes les franges d’edat, co-
mençant als 0 anys, i a la millora de la cohesió 
social al municipi, ha portat a l’Ajuntament 
de Sant Celoni a fer un pas endavant i signar 
3 convenis de col·laboració amb les escoles 
bressol privades per garantir que tothom pugui 
accedir a una plaça d’escola bressol. Els objec-
tius d’aquests convenis són:

- Garantir l’equitat entre les famílies que 
escolaritzen el seu infant a l’escola bressol 
municipal i els que ho fan a les escoles bressol 
privades. L’Ajuntament hi destina 10 mil euros. 

- Cobrir les necessitats d’aquelles famílies 
que els manquen els recursos econòmics 
suficients per fer front a la quota de les esco-

les bressol tant pública com privades. L’Ajunta-
ment hi destina 12 mil euros.

- Garantir l’escolarització dels infants del 
municipi amb necessitats educatives 
específiques. L’Ajuntament hi destina 5 mil 
euros. 

Convenis amb els centres privats per 
garantir l’accés a l’escola bressol

S’amplia en 80 mil euros per cobrir la manca de recursos provinents del Ministeri 
i el Departament d’Ensenyament 

L’Ajuntament de Sant Celoni ha decidit mantenir i 
consolidar tots els projectes del Pla Educatiu d’En-
torn que es duen al municipi per afavorir l’èxit 
escolar i la cohesió social assumint-ne íntegra-
ment el seu finançament. Aquest fet suposa per 
l’Ajuntament una ampliació de 80 mil euros per 
cobrir la manca de recursos provinents del Minis-
teri d’Educació i el Departament d’Ensenyament. 

En aquest sentit, la regidora de Cultura i Educa-
ció, Júlia de la Encarnación ha manifestat que 
“l’educació és una prioritat del nostre govern 
municipal. Aquests projectes no es poden 
perdre, no ens ho podem permetre i per això 
l’Ajuntament ha assolit la responsabilitat de 
destinar més recursos per treballar per una 
educació de qualitat i una millor cohesió social. 
És de les millors inversions que com a municipi 
podem fer”. 

A finals d’octubre es va reunir la comissió operati-
va del Pla Educatiu d’Entorn (directors i represen-
tants de tots els centres educatius del municipi, 
representants del serveis educatius de zona del 
Departament d’Ensenyament, tècnics i polítics 
municipals) per tal d’aprovar la memòria d’actu-
acions del curs 2011-2012 i exposar el projecte 
d’actuacions del nou curs. Els representants del 
departament d’Ensenyament van “felicitar als 
centres per la bona feina que s’està duent a ter-
me al municipi i van encoratjar a l’Ajuntament 
a continuar sent referent en temes educatius i 
mantenir  l’aposta que fa per un ensenyament 
de qualitat reforçant projectes que afavoreixen 
l’èxit escolar i la cohesió social” .

Es mantenen i es consoliden tots els projectes que 
es van dur a terme el curs passat. Entre els quals 
destaquen:

Projecte xarxa educativa 

S’ha ampliat el nombre d’entitats col·laboradores 
(més de 25)  i el nombre d’infants atesos (de 63 
infants del curs passat a 83 aquest curs). 

El projecte pretén, entre d’altres, que infants i 
joves que viuen en entorns socioculturals desafa-
vorits participin d’activitats organitzades per en-
titats i equipaments municipals. Aquesta actuació 
permet millorar la situació d’aquest infants i joves 
(s’impliquen en la vida comunitària i associativa, 
millora la seva autoestima, l’actitud a l’escola...) 
i enforteix el paper de les entitats com a agents 
preventius i educatius.

Acompanyament escolar de Càritas 

S’ha ampliat el nombre d’infants atesos i el nom-
bre de voluntaris.

Un grup de voluntaris de l’entitat de Càritas Par-
roquial acull infants i joves i els ofereix un espai 
d’acollida i estudi.  El projecte s’emmarca en la 
línia d’aprenentatge servei perquè és un projecte 
educatiu i comunitari recíproc, on l’alumne i el 
voluntari en surten beneficiats perquè combina 
processos d’aprenentatge i servei a la comunitat.

Tallers de reforç escolar 

El mes de novembre han començat 14 tallers en 
els diferents centres educatius amb 140 alumnes. 

Diferents monitors especialitzats, amb el suport 
i l’acompanyament de les escoles i l’Ajuntament,  
dinamitzen, fora de l’horari escolar,  un espai 
d’acollida i formació per a infants i joves que 
tenen dificultats per seguir el currículum escolar. 
Es tracta d’una de les actuacions més importants 
del Pla Educatiu d’Entorn de cara a millorar l’èxit 
educatiu dels nois i noies del municipi.

Els tallers es distribueixen de la manera següent: 
- 1 taller a l’escola Soler de Vilardell
- 1 taller al Col·legi La Salle
- 2 tallers a l’escola Josep Pallerola
- 1 taller a l’escola L’Avet Roig
- 2 tallers a l’escola Montnegre
- 1 taller al Col·legi Cor de Maria
- 2 tallers a l’institut Baix Montseny
- 2 tallers per l’alumnat d’ESO de la Batllòria
- 2 tallers a l’institut escola La Tordera

Activitats extraescolars i Pla Català 
de l’Esport 

S’han iniciat les diferents activitats extraescolars 
a tots els centres educatius promogudes per les 
AMPA i la comissió de mestres del Pla Català de 
l’Esport.

En el marc de la “guia m’hi apunto” tots els esco-
lars del municipi tenen la possibilitat de participar 
en un ventall molt ampli d’activitats fora de l’ho-
rari escolar: ballet, dibuix, karate, anglès,  judo, 
cuina...

Activitats educatives per a les escoles 
L’oferta d’activitats que l’Ajuntament posa a dispo-
sició de l’escola per reforçar diferents aspectes del 
currículum escolar. Propostes de coneixement de 
l’entorn més proper, d’educació en valors, d’arts 
escèniques, de convivència i cohesió social...

Així mateix, també dins el marc del Pla Educatiu 
d’Entorn s’inclouen altres projectes com: el treball 
en xarxa per treballar l’orientació acadèmica i la-
boral a 3r i 4t d’ESO, la socialització, reutilització 
de llibres de text i ajuts socials, el projecte Trípode 
per afavorir el treball en xarxa en infància i ado-
lescència en risc, el projecte d’activitats d’estiu, 
entre d’altres.
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El programa de les festes de Nadal i Reis 
d’enguany recull un seguit d’activitats de 
tardes adreçades a infants i famílies: jocs 
variats, cantada de nadales, inflables, circ, 
animació infantil... amb el propòsit de fer 
poble, ampliant l’oferta cultural, contribu-
int a la dinamització del comerç i afavorint 
la cohesió social.

Així mateix, les entitats i equipaments mu-
nicipals reforçaran l’oferta d’aquest dies. 
Trocateatre i la Pocafarina presentaran l’es-
pectacle de dansa Last Picture, el proper 
21 de desembre. 

La Cantada de Sant Esteve, concert  coral 
de nadales interpretades per els Cors de 
l’EMM, des dels més petits fins als més 
grans amb la participació de la Jazzband. 

El mateix dia 26 de desembre, Rebrot Tea-
tre presenta una rondalla, un conte de tota 
la vida, la Ventafocs. El 29 de desembre, el  
Concert de Nadal de la Coral Briançó, Co-
ral Sant Jordi, Estudi XX de Terrassa, Orfeó 
Enric Morera, l’Orquestra Camera Musicae 
de Tarragona.

El 14 de desembre a les 20 h a la sala Bernat Martorell tindrà 
lloc el vuitè i darrer Tast de Lletres, les trobades que durant tot aquest 
any s’han realitzant amb autors del Baix Montseny organitzades per la Biblioteca l’Escor-
xador i l’Ajuntament amb amb la col·laboració de les llibreries Alguer 7 i Els 4 gats.

El vuitè Tast de Lletres porta per títol Perejaume i Martí Boada diuen ‘VER(d)SOS’. Una 
trobada molt especial amb Perejaume, pintor reconegut internacionalment i autor de 
l’obra poètica Pagèsiques i el conegut naturalista celoní Martí Boada, que llegirà alguns 
dels seus versos inèdits. Després de les lectures, entre els dos autors i el públic, s’iniciarà 
un diàleg entorn dels seus versos sobre el verd de les nostres dues muntanyes, Montseny 
i Montnegre, com a crit d’atenció o de socors i com exaltació de la seva vitalitat natural.

El Tast de Lletres, en les seves 7 edicions, ha tingut un èxit notable i, amb elles, al voltant 
de tres-centes persones s’han apropat als més destacats autors del Baix Montseny. 

Dimecres, 19 de desembre a les 22 h, escolta el Tast de Lletres 
en diferit per Punt 7 ràdio

Sant Celoni amb la Marató

Juguem
en català

Dissabte, 15 de desembre
Al Camp M. d’Esports:
De 9 a 14 h: Trenet de la Marató
De 9 a 14 h: Torneig de Futbol 7
De 9 a 13 h: Torneig escoles Hoquei patins
A les 15 h: Partit Escoleta del CE Sant Celoni
A les 16 h: Partit  3a catalana, CE Sant Celoni
A les 18 h: Partit de juvenils, CE Sant Celoni

Al Pavelló M. d’Esports:
De 10 a 11.30: Esmorzar popular 
Preu: 3 euros (al pàrking)
A les 10 h: Sessió de Ioga (al gimnàs)
A les 12 h: Sessió de Ioga (al gimnàs)

Pels carrers del centre: 
D’11 a 13 h: I Gimcana radiofònica amb 
Punt 7 ràdio

A l’Ateneu:
A les 18 h: Berenar solidari (al cafetí)
De 18 a 21 h: La Quina de la Marató - Bingo 
A les 22 h: Concert de Cors de Gospel. 
Preu: 5 euros (a la sala gran)
Al Parc Motor Vallgorguina:
De 9 a 15 h: circuits senior, iniciació i inf. MX

Diumenge, 16 de desembre
A la sala Bernat Martorell , Can Ramis:
A partir de les 11.30 h: Marató de Contes

A la plaça de la Vila:
De 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h: Inflables, tallers 
infantils i manualitats
A les 10.30 h: Esmorzar xocolata i melindros

A les 10.30 h: Plantada i ballada de Gegants
A les 11 h: Tómbola solidària
A les 11 h: Joc del Conill porquí
A les 11.15 h: Enlairament de globus solidaris
A les 12 h: Danses del món, amb Passaltpas
A les 17.30 h: Cantada de Nadales i cançons 
tradicionals, amb CantAires
A les 18 h: Ball de bastons amb la Colla Basto-
nera Quico Sabaté
A les 18.15: Caldo per a tothom, preparat per 
la Cola dels MontNegres
A les 18.30 h: Batucada amb els Timbalers 
dels Diables de Sant Celoni
A les 19 h: Pesada dels Galls
A les 19:30 h: Ballada del Drac de Vilardell de 
la Colla de Diables de Sant Celoni

TAST de LLETRES, 
cloenda molt especial

Per Nadal activitats per a tothom

El Consorci per a la Normalització Lin-
güística ha elaborat un recull de recursos 
per gaudir del Nadal. 
A l’adreça http://cpnl.cat/nadal trobareu 
propostes per compartir aquestes festes 
amb els més petits de casa, a través de 
jocs, contes de Nadal, la carta als Reis, el 
Tió, etc. També hi trobareu un ampli ven-
tall de felicitacions digitals per enviar als 
vostres amics i familiars.

A l’apartat Jocs en català, hi ha l’enllaç 
cap a molts webs on podreu jugar en 
català en línia. També hi veureu l’enllaç  
Catàleg de jocs, amb informació sobre 
els jocs en català existents al mercat, que 
s’actualitza al llarg de l’any. La publicació 
recull de manera exhaustiva els productes 
existents al mercat classificats per tipus, 
edat dels destinataris i marques 
comercials. 







































































           







Tota la informació a : 
www.santceloni.cat/nadal
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Lluitem contra la violència de gènere
T’hi afegeixes?

Des de fa temps, la Coordinadora d’Entitats 
Solidàries –CES- es plantejava trobar un espai 
per fer una aturada i reflexionar al voltant de 
la cooperació al desenvolupament. El dissabte 
17 de novembre, la Rectoria Vella va acollir 
finalment una intensa jornada, que va perme-
tre compartir reflexions al voltant de qüesti-
ons com ara: s’ha fet bé, ha assolit objectius 
reals la Cooperació? quin sentit té avui la Co-
operació? com s’ha de fer d’ara en endavant? 
En breu es disposarà d’un recull escrit amb 
les conclusions de la jornada.

Les persones interessades en prendre part 
activa a la CES, es poden adreçar a:
cesolidaries@googlegroups.com 
diversitat@santceloni.cat

Amb motiu del 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la Violència en-
vers les Dones, Sant Celoni i la Batllò-
ria van decidir no abaixar la guàrdia 
en la sensibilització de la societat. Per 
aquest motiu, es va dissenyar una 

campanya de comunicació amb dues línies 
d’acció, una d’imatge amb cartells impactants 
a peu de carrer i en equipaments, i una altre 
de missatges de veu a través de Punt 7 ràdio. 
La campanya comptava amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i de l’Institut Català de 
les Dones.

A més, al balcó de Can Ramis i al balcó del 
Centre cívic del carrer Major de la Batllòria, du-
rant uns dies s’hi va penjar un llaç lila gegant 
en commemoració de la diada.

L’organització d’aquestes accions va sorgir d’un 
grup de persones a títol individual, represen-
tants d’entitats, tècnics municipals i la regidora 
de Comunitat, Magalí Miracle, que es van reu-
nir amb l’objectiu de posar el seu gra de sorra 
per eradicar la violència masclista. 

La voluntat és esdevenir una plataforma 
oberta a tothom que durant tot l’any treballi 
per sensibilitzar contra aquesta xacra social. 

Les persones interessades es poden posar en 
contacte amb l’àmbit de Comunitat de l’Àrea 
de Servei de les Persones (plaça Josep Alfaras, 
6, comunitat@santceloni.cat). 

La 4a Jornada de la 
Gent Gran es va centrar 
en els recursos per 
afrontar la crisi
Com és tradicional, Sant Celoni i la Batllòria 
van celebrar actes al voltant del dia Interna-
cional de la Gent gran que enguany van tenir 
lloc el dia 18 d’octubre a l’Ateneu. Durant 
el matí es va desenvolupar una interessant 
jornada centrada en com afecta i com es pot 
abordar la crisi social i econòmica per part de 
la gent gran. Diversos especialistes en matèri-
es tan diverses com la seguretat, l’economia i 
la psicologia familiar van aportar les seves re-
flexions i coneixements, que van ser valorats 
molt positivament per les persones assistents. 
També es va comptar amb la participació de 
l’entitat Iaioflautes, que van encoratjar a man-
tenir una actitud crítica i combativa, sobre 
la base que es tracta de posicionaments no 
reservats només al jovent. A la tarda, un ball i 
un berenar van aportar el toc festiu a la diada.

Creix la demanda de tallers sobre 
l’addicció a les pantalles als 
centres educatius
Durant aquest curs escolar el Tritó del Baix 
Montseny farà 30 tallers preventius sobre les 
socio-addiccions associades a l’ús de les pan-
talles als diferents centres educatius, fet que 
representa un augment important respecte 
els últims 3 anys. La preocupació ha anat en 
augment per part de famílies i professorat, 
atès que es percep que la gent jove es passa 
cada vegada més temps davant d’una pantalla. 

En el marc dels taller destinats a joves de 6è 
de primària, 1r i 2n d’ESO, es debaten els 
aspectes positius i negatius de la relació amb 
les pantalles (mòbils, xarxes socials, videojocs, 
TV, video-consoles, etc). Cada jove voluntàri-
ament explica la seva experiència i entre tots 
es reflexiona sobre com fer-ne un ús adequat 
i saludable. A més, s’informa d’aspectes sobre 
legalitat vigent pel que fa a les xarxes socials 
i a aspectes que sovint es viuen a les escoles 
com el cyber-bulling. 

Des del Tritó, també s’orienta a les escoles i 
a les famílies per a un ús responsable, ja que 

una de les millors maneres d’actuar és que 
els adults en facin un ús adequat. Compartir 
temps de qualitat amb els fills, limitar els usos i 
l’accés d’aquests aparells i promoure la comu-
nicació dins la família, són factors importants 
per evitar possibles conductes de risc en el 
futur. Acompanyar, promoure i animar als jo-
ves a que participin en activitats fora de casa, 
com ara activitats esportives, musicals, artís-
tiques, etc  són accions preventives que faran 
que el jove trobi espais on poder relacionar-se 
presencialment i compartir creixement i  expe-
riències en directe.

La cooperació al 
desenvolupament des de 
Sant Celoni, a debat
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Èxit del projecte Ethos a l’Institut Baix 
Montseny, un projecte educatiu de municipi

L’Ajuntament de Sant Celoni i Creu Roja han 
organitzat un nou taller de memòria, durant 
els mesos d’octubre i novembre amb la par-
ticipació de 15 persones Els tallers s’adrecen 
a persones grans amb l’objecte d’ajudar-les 
a exercitar l’activitat intel·lectual, per tal 
d’estimular aspectes com ara la memòria i 
l’atenció. 

Finalitza un nou taller 
de la memòria  

L’Institut Baix Montseny ha decidit fer un pas 
més aquest any amb el projecte Ethos, que 
promou serveis comunitaris com a mesures 
alternatives a la sanció, tenint en compte els 
excel·lents resultats que provoca en els jo-
ves. Enguany s’oferirà la possibilitat que els 
alumnes de 3r d’ESO que cursen la matèria 
de ciutadania, puguin realitzar tasques de 
voluntariat que ajudin a pujar la nota de 
l’assignatura. 

Aquest voluntariat es farà a les entitats i agents 
socials del projecte Ethos, que actualment són:
l’Institut Baix Montseny; l’Associació Neurolò-
gica Amics Baix Montseny; la Fundació Acció 
Baix Montseny; la Fundació Hospital de Sant 
Celoni - Centre sociosanitari Verge del Puig; el 
Centre de dia Indaleci Losilla; les escoles Josep 
Pallerola i Roca, Montnegre i Soler de Vilardell;
els equipaments i serveis municipals (Centre 
Municipal d’Expressió, Escola bressol El Blauet, 
Centre Municipal d’Esport Sot de les Granotes, 
Àmbit d’Esports, Àrea de Territori i Àmbit de 
Comunitat).

El projecte Ethos es va iniciar el curs 2008-
2009, com a mesura educativa que es propo-
sa als alumnes que manifesten dificultats en 
aspectes relacionats amb la convivència en el 
centre educatiu. Durant una setmana, l’alum-
ne realitza una activitat de suport a la comu-
nitat en alguna entitat o servei. S’intenta que 
amb la seva implicació en aquestes activitats 
s’afavoreixi la seva autoestima, millori la seva 
relació amb l’entorn i l’ajudi a produir i soste-
nir canvis positius. 

Durant el curs 2011-2012  hi van participar 24 
alumnes i la valoració per part dels alumnes 
és molt positiva ja que es senten útils, els puja 
l’autoestima i els fa pensar en el seu futur la-
boral. Pel que fa a les famílies també valoren 
molt positivament la transmissió dels valors 
de l’esforç i el contacte directe amb activitats 
relacionades amb el món laboral. Les persones 
referents dels diferents serveis que han acom-
panyat als alumnes també han valorat positiva-
ment els canvis que es produeixen en els alum-
nes en el poc temps que dura la mesura. 

L’Ajuntament està completant el cens d’ac-
tivitats alimentàries de risc, que permetrà 
disposar d’un mapa detallat dels establiments 
que desenvolupen aquesta tipologia d’actua-
cions i, alhora, aprofundir en el seu control, 
amb l’objecte d’assegurar la minimització de 
riscos. 

Durant els mesos de novembre i desembre, 
personal tècnic especialitzat acabarà de dur a 
terme les visites als establiments.

L’Ajuntament de Sant Celoni amb el suport 
de la Diputació de Barcelona va organitzar a 
finals d’octubre una xerrada informativa sobre 
les participacions preferents i altres productes 
d’alt risc que afecten un gran nombre de cli-
ents d’entitats bancàries. La xerrada, que es 
va fer a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis, 
va anar a càrrec de personal especialitzat de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asse-
gurances (ADICAE).

Les participacions preferents són un producte 
financer complex i de risc molt elevat, que no 
està cobert per cap fons de garantia, que és 
a perpetuïtat i que es negocia en un mercat 
secundari. Les entitats que les oferien havien 
d’acomplir el requisit d’avaluar l’experiència, 
els coneixements i el perfil de risc del client, 
per adequar el producte ofert a les seves ne-
cessitats i capacitats reals, és a dir, havien de 
comprovar que el client entenia el producte i 
era capaç de gestionar-lo.

Amb l’objecte d’aportar recursos i compartir 
experiències, l’Ajuntament de Sant Celoni i la 
Diputació de Barcelona han promogut una nova 
edició del taller adreçat a persones que atenen 
persones dependents. L’experiència d’altres 
edicions indica que aquesta tipologia d’activitat 
esdevé de gran utilitat pràctica a qui en pren 
part, en aquesta darrera ocasió, una quinzena 
de persones

Durant el mes de novembre, diverses per-
sones referents dels menjadors escolars de 
centres de Sant Celoni i la Batllòria han  par-
ticipat en un taller de 8 hores, impartit per 
una especialista en nutrició, amb l’objecte de 
disposar de més recursos i afinar en els crite-
ris per a la configuració de menús més equili-
brats i sostenibles. L’activitat, promoguda per 
l’Ajuntament de Sant Celoni amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, ha estat molt ben 
valorada per les persones assistents.

Xerrada informativa 
sobre les participa-
cions preferents

Una quinzena de persones que atenen persones 
dependents han participat al grup de suport 
emocional

Menús escolars més 
equilibrats i sostenibles

L’Ajuntament completa 
el cens d’activitats
alimentàries de risc  

Les persones interessades a participar a un 
taller de la memòria es poden adreçar a
l’Àrea de Servei a les Persones: Comunitat, 
plaça Josep Alfaras, 6 - Telèfon 938641212

Per a qualsevol dubte sobre aquest tema cal 
adreçar-se a Salut Comunitària dins l’Àrea 
de Servei a les Persones: 
plaça Josep Alfaras, 6 - Telèfon 938641212
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Oferta de formació permanent de Sant Celoni i la Batllòria
CLIP Primer trimestre 2013

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

TALLER OBERT  
DE DIBUIX I PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic 
propi a través de diferents tècniques 
pictòriques.
1.INTRODUCCIÓ A LA PINTURA: 
Els elements del llenguatge visual: el 
punt, la línia, el pla, el color, la textu-
ra i la composició; perspectiva frontal 
i obliqua; el cos humà; diferents 
procediments pictòrics.
2.PINTURA ACRÍLICA I OLI: Dife-
rents procediments; diferents suports.
3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alum-
ne ha assolit els coneixements bàsics 
i ha començat a trobar el seu traç , 
referents pictòrics i els procediments 
amb els que se sent més còmode , 
cal que comenci a experimentar pel 
seu compte de manera que puguem 
solucionar les dificultats amb les que 
s’anirà trobant i reforçar les mancan-
ces .
Depenent dels coneixements pictòrics 
de l’alumne  pot seguir qualsevol dels 
3 nivells

Horari: dilluns de 19 a 21h  
(12 sessions).
Data d’inici: 21 de gener
Preu: 82 euros 
(El preu no inclou els materials)
A càrrec de Glòria Auleda, llicenciada 
en Belles Arts
Organitza: Sax Sala. Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

PIANO MODERN
Aprofundiment de forma 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: dilluns 14 de gener
Horari: dilluns de 21.30 a 22.30h
Preu: 83 euros (10 sessions)
A càrrec de: Marc Mas
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

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: Aquesta activitat dura 
tot el curs escolar, de setembre a juny
Horari nivell 1: dijous de 20.45 a 
21.45 h
Horari nivell 2: dimarts de 20.45 a 
21.45 h
Preu: Cal demanar informació al 
centre
Requisits: és imprescindible portar la 
guitarra
A càrrec de: Matias Inzunza i 
Roger Tapias
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

DANSA DEL VENTRE
Aprendre els moviments bàsics de la 
dansa del ventre, desbloquejar el cos, 
aprendre a expressar sentiments a 
través de la dansa i gaudir ballant.

Data d’inici: 14 de gener
Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 47 euros (10 sessions)
A càrrec de: Cristina Closa
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

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 fins a final del 
curs escolar.
Preu:  Demanar informació al Centre 
Municipal d’Expressió
A càrrec de: Anna Fortuny 
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

AULA TALLER – 
TEATRE PER A DISCAPACITATS
La proposta pretén afavorir la creati-
vitat i les vies d’expressió, utilitzant el 
teatre com a vehicle. Improvisar situ-
acions, crear petites representacions, 
ficar-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 
Municipal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

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

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:  Demanar informació al Centre 
Municipal d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas i Pep Mogas
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

GRUP DE TEATRE PER A ADULTS
L’objectiu principal del curs és donar 
eines per descobrir i experimentar 
les possibilitats expressives i dramàti-
ques. Créixer i aprendre fent ús de la 
nostra pròpia experiència i sensibilitat. 
Treballarem el cos com a instrument de 
l’actor des de la sensibilització, la cons-
ciència, el moviment, l’expressió i la 
presència; el Joc i l’imaginari, entenent 
el joc com a eina pedagògica per en-
dinsar-nos a la desinhibició, a l’agilitat 
imaginativa i creativa, la resolució de 
conflictes i  la consciència de l’espai, el 
ritme, el temps i el grup; la interpreta-
ció i el text.

Data d’inici: 14 de gener
Horari: dilluns de 20.15 a 22.45h
Preu: 82 euros
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

GRUPS INSTRUMENTALS
Formar part d’un grup instrumental 
o coral pot ser una experiència molt 
enriquidora i gratificant. 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:  Demanar informació al Centre 
Municipal d’Expressió
A càrrec de: professorat titulat 
del CME
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

CROMÀTICA, COR DE DONES
Formació coral estable que treballa per 
projectes trimestrals, oferint concerts 
per diferents poblacions de la comarca.

Requisits: cal saber llegir música, tenir 
experiència en el cant coral i haver 
treballat tècnica vocal
Data d’inici: 14 de gener
Horari: dilluns de 20.45 a 22.15 h
Preu: 77,50 euros (10 sessions)
A càrrec de: Núria Molins
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

NOU COR DE DONES
Cor de nova creació, pensat per a 
noies/ dones a partir de 18 anys. Per 
accedir a aquest cor només es dema-
narà tenir bona veu per al cant coral.

Data d’inici: 15 de gener
Horari: dimarts de 20 a 21h
Preu: 45,50 euros (10 sessions)
A càrrec de: Maria del Puig Ferrer
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

MÚSICA PER ALS PETITS 
DE LA CASA
Sessions de música per a compartir 
pares i fills de 12 a 24 mesos.
Jocs de falda, cançons, jocs rítmics, 
eines per a l’educació de la veu i de 
l’oïda.

Data d’inici: 14 de gener
Horari: dilluns de 15.30 a 16.30 h
Preu: 28 euros per parella formada 
per un adult i un infant (5 sessions)
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

MÚSICA PER ALS PETITS 
DE LA CASA
Sessions de música per a compartir 
pares i fills de 24 a 36 mesos.
Jocs de falda, cançons, jocs rítmics, 
danses, eines per a l’educació de la 
veu i de l’oïda.

Data d’inici: 18 de febrer
Horari: dilluns de 15.30 a 16.30 h
Preu: 28 euros per parella formada 
per un adult i un infant (5 sessions)
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

IOGA
Gaudir d’unes postures que t’ajudaran 
a relaxar-te, a augmentar la flexibilitat 
i a respirar millor.

Data d’inici: 14 de gener
Horari: 
Grup 1: dilluns de 20 a 21 h
Grup 2: dilluns de 21 a 22 h
Preu: 41 euros (10 sessions)
A càrrec de: Carmina Monrabà
Lloc de realització: El Blauet 
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

L’ACTOR DAVANT LA CÀMERA
L’actor i la càmera: les grans diferèn-
cies entre actuar a dalt d’un escenari i 
en el mitjà televisiu o cinematogràfic. 
De la teoria a la pràctica. Els plans i 
el seu valor dramàtic. El monòleg, el 
diàleg, el text. Tot allò que no es diu 
amb la paraula: la mirada i el subtext.
Exercicis pràctics enregistrats en un 
DVD que es quedarà en poder de 
l’alumne. 

Data d’inici: 2 de febrer
Horari: Dissabte de 10.30 a 13 h
Preu: 154 euros (5 sessions)
A càrrec de: Esteve Rovira
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

EL PLAER D’ESCRIURE
Experimentar i gaudir del fet d’escriu-
re en forma d’iniciació. L’escriptura 
com a element de reflexió i autoco-
neixement, trencar el full en blanc, 
utilitzar els diaris personals i construir 
la dinàmica 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: 21 de gener
Horari: Dilluns de 20 a 21.30 h 
Preu: 64,20 euros (6 sessions)
A càrrec de: Pau Gener
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
Curs d’aprofundiment en les compe-
tències sòcio-emocionals bàsiques: 
des de la consciència i l’autoconei-
xement, cap a la gestió, l’autono-
mia, la comunicació i la relació amb 
els altres, per tal que els assistents 
puguin organitzar la seva pròpia caixa 
d’eines.
Adreçat a persones que volen intro-
duir-se al món de la gestió emocional.

Data d’inici: 2 de febrer
Horari: Dissabte de 9 a 14 h
Preu: 130 euros (4 sessions)
A càrrec de: Josep Toll
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

TEATRE MUSICAL DE 8 A 10 ANYS
Dansa, teatre, veu, cant, playback i 
coreografies. Un curs pensat per en-
dinsar-nos al teatre musical de forma 
divertida i creativa.

Data d’inici: 22 de febrer
Horari: Divendres de 17.30 a 19.30h
Preu: 44 euros (4 sessions)
A càrrec de: Pep Mogas
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

TEATRE MUSICAL D’11 A 15 ANYS
Un curs plantejat per a joves que vo-
len treballar el cant i la veu, el ritme 
i el cos, dins de les arts escèniques. 
Vine i treu el teu actor musical.

Data d’inici: 16 de febrer
Horari: Dissabtes de 10 a 13 h
Preu: 50 euros (3 sessions)
A càrrec de: Pep Mogas
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió
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Inscripcions presencials 
i també per Internet! 

www.santceloni.cat/clip

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

Durada del curs: del 8 de gener de 
2012 al 21 de març de 2013
Horari: dilluns i dimecres de 
19 a 20,30 h 
Preu: 10,67 euros (persones empadro-
nades al municipi)
12,80 euros (forans) 
Preinscripció i entrevistes 
d’orientació: del 17 al 19 de desem-
bre de 15 a 20 h
Matrícula: del 2 al 4 de gener 
de 9 a 14 h
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orien-
tació formativa per telèfon, per c/e 
o personalment a partir del 14 de 
desembre de 9 a 14 h i de 15 a 20 h
Lloc: Sax Sala. Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny 

ACCÉS AL SISTEMA 
EDUCATIU REGLAT

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀ-
RIA OBLIGATÒRIA (nivells 1 i 2)
Assolir els coneixements que permetin 
a l’alumne/a l’obtenció del títol de 
Graduat en Educació Secundària Obli-
gatòria (GESO). 
Aquests ensenyaments s’organitzen 
en mòduls trimestrals dels àmbits de 
Comunicació,  Cientificotecnològic 
i Social, que es distribueixen en dos 
nivells o cursos. Es poden convalidar 
àmbits i mòduls per ensenyaments 
cursats i superats en altres estudis 
anteriors (EGB, ESO, FP, BUP, PQPI-PTT i 
altres) o bé acreditar-los amb una pro-
va de nivell que permetrà demostrar 
els coneixements requerits.
Durant el trimestre es realitza l’avalu-
ació contínua dels mòduls cursats. Un 
cop superats tots els mòduls correspo-
nents del tres àmbits, s’obté el títol de 
graduat/da en ESO. 
Per accedir-hi s’han de tenir 18 anys 
(o 16 anys en casos específics) o bé 
complir-los durant l’any natural en què 
s’inicia la formació.

Durada dels mòduls del segon 
trimestre: del 8 de gener al 22 de 
març de 2013
Horari: de dilluns a divendres de 
16 a 19 h (si es cursen tots els mòduls)
Preu: 68,47 euros (persones empadro-
nades al municipi) 82,16 euros (forans)
Preinscripció i entrevistes 
d’orientació: 17 i 18 de desembre 
de 15 a 20 h
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orien-
tació formativa per telèfon, per c/e 
o personalment a partir del 10 de 
desembre de 9 a 14 h i de 15 a 20 h
Matrícula: del 2 al 4 de gener 
de 9 a 14 h
Lloc: Sax Sala. Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny

ALTRES ACTIVITATS

MANIPULADOR D’ALIMENTS
Curs adreçat a manipuladors d’ali-
ments en el sector de l’hosteleria, co-
merç i alimentació (marc legal, higiene 
alimentària, manipulació dels aliments, 
malalties d’origen alimentari, etc).
Per a majors de 16 anys

Horari: divendres 18 i 25 de gener, de 
18 a 21h (2 sessions) 
Preu: 22 euros
El preu inclou els materials
A càrrec de: Antoni Solà (Qualitat i 
Seguretat alimentària)
Organitza: Sax Sala. Centre de Forma-
ció i Ocupació del Baix Montseny.

MONITOR DE LLEURE INFANTIL I 
JUVENIL
Curs per obtenir la titulació de monitor 
d’activitats de lleure infantil i juvenil de 
la Secretaria General de la Joventut de 
la Generalitat de Catalunya.

Horari: de dilluns a divendres 
de 17.30 a 21:30h 
(del 15 de gener al 15 de febrer)
Dissabte dia 9 de febrer : sortida de 
natura de 10 a 14h i de 16 a 18h
Durada: 100h 
Preu: 159 euros
Tindran prioritat els inscrits en llista 
d’espera que no van poder fer el curs 
anterior. 
El curs es realitzarà a l’equipament 
“L’Unió Batllorienca” de La Batllòria. 
El preu inclou els materials.
Per a majors de 18 anys.
A càrrec de: «Traç formació».
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny.

BÀSIC DE JARDINERIA 
Introducció a la botànica i nomencla-
tura, sembres i reproducció, plagues 
importants, tipología de plantes de jar-
dí (arbustes càducs, perennes, plantes 
aromàtiques, enfialdisses i d’interior)

Horari: dilluns de 19 a 21h 
(10 sessions). 
Data d’inici: 28 de gener   
Preu: 84 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de: Mireia Teixidó, tècnica en 
jardinería i horticultura.
Organitza: Sax Sala. Centre de Forma-
ció i Ocupació del Baix Montseny.

HORTICULTURA 
Preparació del terreny, fer un planter, 
calendari de treballs, sembres, plantaci-
ons, plagues i manteniment de l’hort

Horari: dimarts de 19 a 21h 
(7 sessions). 
Data d’inici: 29 de gener   
Preu: 55 euros
El preu inclou els materials
A càrrec de: Mireia Teixidó, tècnica en 
jardinería i horticultura
Organitza: Sax Sala. Centre de Forma-
ció i Ocupació del Baix Montseny.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ

INICIACIÓ AL MODELATGE 3D (GO-
OGLE SKETCHUP)
Pràctiques amb sofware gratuït, 
eines bàsiques (dibuix, moldelatge 
3D, efectes i textures, etc) per poder  
redecorar qualsevol part de l’habitatge 
o per inventar des d’un moble fins a 
un edifici.

Horari: dimarts de 19 a 21h 
(5 sessions) 
Data d’inici: 5 febrer   
Preu: 46,50 euros
El preu inclou els materials
A càrrec de: Glòria Domènech Escrig, 
arquitecta tècnica
Organitza: Sax Sala. Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

APRENDRE A FER SERVIR LA 
CÀMERA DE FOTOS
Curs pràctic i tècnic per entendre els 
conceptes més bàsics de la fotografia 
digital i conèixer les possibilitats que 
els ofereix la seva càmera en opció ma-
nual i automàtica.
Conceptes bàsics (exposició, diafrag-
ma, velocitat i ISO) i funcions de la 
càmera (balanç de blancs, enfocament, 
fotòmetre, objectiu...).

Horari: dijous de 19 a 21h (4 sessions 
teòriques i una sortida pràctica) 
Data d’inici: 31 de gener  
Preu: 70 euros
El preu inclou els materials
A càrrec de: Anna Rodríguez, 
fotògrafa professional
Organitza: Sax Sala. Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

INICIACIÓ AL RETOC FOTOGRÀFIC 
DIGITAL (PHOTOSHOP)
Retoc, escanejat, càmera digital, 
restauració de fotografies, efectes 
artístics, fotomuntatge, etc.

Horari: divendres de 19 a 21h 
(7 sessions)
Data d’inici: 1 de març
Preu: 84 euros
A càrrec de: Jaume Turon, 
dissenyador gràfic
Organitza: Sax Sala. Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

ALFABETITZACIÓ DIGITAL nivell I
Introduir-se en l’ús de l’ordinador, 
programes bàsics i utilitats.

Durada del curs: del 9 de gener de 
2012 al 20 de març de 2013
Horari: dimarts i dimecres 
de 15 a 16.30 h
Preu: 10,67 euros (persones empadro-
nades al municipi)
12,80 euros (forans)
Preinscripció i entrevistes 
d’orientació: del 17 al 19 de desem-
bre de 15 a 20 h
Matrícula: del 2 al 4 de gener 
de 9 a 14 h
Es pot sol·licitar l’entrevista d’orien-
tació formativa per telèfon, per c/e 
o personalment a partir del 14 de 
desembre de 9 a 14 h i de 15 a 20 h.
LLoc: Sax Sala. Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny

EQUIPAMENTS I
SERVEIS MUNICIPALS

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 
comarcal en temes de formació i mi-
llora de l’ocupabilitat de les persones 
adultes. La seva àmplia oferta formati-
va 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

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 fins a l’edat adulta.
-  L’Escola de Teatre: a partir de 4 anys 

i fins 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     

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’inicia-
tives, culturals i cíviques, d’entitats i 
persones. Punt de trobada ciutadana. 
Cessió d’espais. Consultes a Internet

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
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Activitat de govern

Tardor gastronòmica

Promoció econòmica

L’Associació TALP de Sant Celoni organitza cada pri-
mer diumenge de mes de 9 del matí a 2 del migdia, 
el Mercat del trasto a la plaça de Mercè Rodoreda, 
amb la finalitat de promoure la reutilització dels 
objectes que ja no es fan servir i contribuir alhora 
a generar activitat econòmica a la vila. El primer 
mercat va tenir lloc el 4 de novembre amb un gran 
èxit de participació. La bona acollida ha propiciat la 
celebració d’una edició especial coincidint amb les 
festes nadalenques: els propers mercats es faran els 
diumenges 23 de desembre i 13 de gener.

Les persones interessades en muntar parada cal 
que contactin amb TALP a través de l’adreça electrò-
nica adb.talp@gmail.com

L’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb els restaurants, bars i pastisseries del municipi va organitzar 
durant tot el mes d’octubre la 2a Tardor gastronòmica, una bona manera de gaudir de la cuina del territori. 

La fira de productes alimentaris artesanals va 
donar el tret de sortida a la Tardor gastronòmi-
ca, amb la participació d’una vintena de para-
des d’artesans del nostre territori.

Coincidint amb la celebració del mercat setma-
nal, la plaça del Bestiar ha acollit durant tres di-
mecres la Cuina en directe, on cuiners professio-
nals i celonins i celonines afeccionats a la cuina 
ens han explicat algunes de les seves receptes.

Una setantena de persones van poder tastar 
cinc varietats antigues de tomàquet acompa-
nyats per les explicacions i els comentaris del 
cuiner vallesà Pep Salsetes, en el marc del prjec-
te de recuperació i promoció de varietats anti-
gues de tomàquet de la nostra comarca.

Més de 40 persones varen omplir la sala d’actes 
Bernat Martorell per iniciar-se en els secrets de 
la degustació de vins i varen tastar  alguns dels 
caves de la casa Mestres de Sant Sadurní d’Ano-
ia, amb la col·laboració de Bodegues Costa.

Restaurants i cellers del municipi varen sortir a
la plaça de la Vila per oferir als prop de 300 
assistents les seves millors creacions de tardor.

Col·lectius de diverses procedències van mostrar 
els productes més típics de la seva cuina omplint 
la plaça de la Vila d’aromes i sabors d’altres 
terres.

Les pastisseries del Baix Montseny varen presen-
tar una selecció de panellets i dolços de tardor, 
que els assistents varen poder acompanyar d’un 
gotet de vi bo.

Bars i restaurants de Sant Celoni varen servir 
més de 1.200 tapes, apostant per la qualitat i la 
creativitat amb aquestes petites mostres de la 
seva cuina.

El restaurant La Fonda ha estat el guanyador del 
Corretapes, en el que han participat 13 
establiments de Sant Celoni, amb una molt 
bona acollida per part del públic.

Mercat del trasto
Cada primer diumenge de mes a 
la plaça Mercè Rodoreda

Sant Celoni s’avança al 
Nadal amb la Mostra de 
torrons i la Fira de Nadal
A la Mostra de torrons de divendres 7 de desembre a la tarda, 
sis pastisseries de Sant Celoni van servir més de 850 talls de 
torró, de més clàssics com xixona o crema, a més sofisticats 
com els de xocolata amb Pedro Ximenez o el de quicos. Tot 
acompanyat amb una copa de cava.

Dissabte 8 de desembre, les parades de botigues i artesans van 
omplir el centre de la Vila. La plaça de la Vila, la plaça d’en Ni-
cola i els carrers Major, Anselm Clavé, Sant Pere i Major de Dalt 
van ser l’escenari on més de 5.000 persones van passejar, mi-
rar i fins i tot avançar alguna de les compres nadalenques a les 
més de 100 parades participants.
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Sax Sala aconsegueix noves homologacions oficials
amb validesa per a tot l’Estat

Promoció econòmica

Més de 50 empreses del Baix Montseny van assistir i participar a l’acte 
de presentació del Punt de Servei Empresarial de la Cambra de Comerç 
celebrat el 18 d’octubre a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis. 

A l’acte hi van ser presents alcaldes i regidors de diversos municipis del 
Baix Montseny i representants de les entitats empresarials amb més 
presència a la comarca, com ara l’Associació d’Emprenedors del Baix 
Montseny, Associació d’Empresaris Turístics o el Cercle Econòmic. 

D’aquesta manera, la Cambra de Comerç compta amb un punt de ser-
vei al Baix Montsenyper a la iniciació a l’exportació, anàlisi i obertura 
de nous mercats, accés a oportunitats de negoci i estratègia internacio-
nal  a més d’evitar que les empreses s’hagin de desplaçar a Granollers 
o Barcelona per fer els seus tràmits administratius.

En aquest sentit, l’alcalde Joan Castaño i la presidenta de la Delegació 
del Vallès Oriental de la Cambra de Comerç, Rosa Maria Lleal,  es van 
referir a l’origen i el procés de l’aliança entre els dos organismes, fruit 
de la signatura d’un Conveni de col·laboració entre ambdues institu-
cions el passat mes de maig, amb la voluntat de “treballar conjunta-
ment en diferents accions, per tal de fomentar la competitivitat de 
les empreses del Baix Montseny i establir ponts de col·laboració 
entre els diferents actors que treballen en l’àmbit de la promoció 
econòmica”. 

Presentació del Punt de Servei de la 
Cambra de Comerç a Sant Celoni

Sant Celoni exemple en matèria de 
defensa del dret de la competènia
Les actuacions adoptades per l’Ajuntament de Sant 
Celoni per defensar el dret de la competència està 
tenint molt bona acceptació i s’han posat com a 
exemple a seguir en diverses jornades. 

En el primer cas, Sant Celoni va ser ponent a unes 
jornades organitzades per l’Autoritat Catalana de 
la Competència, explicant els canvis adoptats en 
matèria d’urbanisme, principalment la derogació 
del Pla Especial d’ordenació dels establiments comercials i de serveis. 
En el segon, la Cap de la Unitat de Regulació Econòmica de la Direcció 
General d’Afers Econòmics de la Generalitat va exposar la feina feta per 
l’Ajuntament presentant-la com a un cas d’èxit en Better Regulation.

L’Ajuntament ha derogat el Pla Especial d’ordenació dels establiments 
comercials i de serveis després de valorar-ne els efectes no desitjats o no 
previstos, bàsicament l’aparició de locals buits al centre del poble sobre 
els quals s’aplicaven les restriccions del Pla especial, i per tant, compta-
ven amb menors opcions de reobertura. 

El Pla especial afectava la zona del centre urbà, on es va limitar la instal-
lació de noves activitats vinculades a l’ús administratiu amb l’establi-
ment de distàncies mínimes entre elles, amb la voluntat de fomentar-hi 
la implantació de l’ús comercial i evitar la concentració d’entitats finan-
ceres i agències immobiliàries. 

Els efectes d’aquesta regulació urbanística en un moment en què la crisi 
ha provocat el tancament de moltes activitats ha comportat l’aparició de 
locals buits al centre. La constatació per part de l’Ajuntament que hi ha 
mesures menys restrictives que permeten l’obertura de comerços al cen-
tre, com ara incentius fiscals o econòmics, ha portat a la derogació del 
Pla especial d’ordenació dels establiments comercials i de serveis.  

Punt 
de Servei 
 Sax Sala

Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny 

els dilluns de 9 a 14 h

Aquest mes de novembre el Centre de Formació i Ocupació Sax Sala ha 
aconseguit noves homologacions del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) per impartir formació ocupacional amb Certificat de Professio-
nalitat. Després de realitzar una inspecció a Sax Sala per comprovar 
l’adequació de les instal·lacions i els materials, el SOC ha homologat les 
següents especialitats:

- Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
- Activitats auxiliars en aprofitaments forestals
- Socorrisme en instal·lacions aquàtiques
- Atenció sociosanitària a persones dependents ens institucions
- Sistemes microinformàtics
- Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
- Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

Acreditacions oficials vàlides a tot l’Estat
Una de les novetats importants de les homologacions sol·licitades al 
SOC, segons el regidor de promoció econòmica, Jaume Tardy ha estat 
“aconseguir acreditacions oficials vàlides a tot el territori espanyol, ja 
que el Sax Sala podrà impartir cursos amb la modalitat de certificat 
de professionalitat”. 

Els certificats de professionalitat reconeixen i acrediten les qualificacions 
professionals de les persones, serveixen per demostrar que les persones 
treballadores tenen aquelles qualificacions en el moment d’optar a un 
lloc de treball en el qual s’exigeixi una qualificació determinada i per-
meten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del 
sistema educatiu reglat.

Amb aquestes noves homologacions, el Centre de Formació i Ocupació 
Sax Sala es consolida com a centre de referència en formació al Baix 
Montseny. L’alcalde Joan Castaño ha assenyalat la importància de seguir 
apostant per la formació i, en especial, per la formació ocupacional en 
aquest nou curs acadèmic: “hem de continuar treballant per adequar 
l’oferta formativa a les demandes del teixit empresarial per poder 
millorar les possibilitats d’inserció laboral dels alumnes participants. 
Aquest ha de ser el nostre objectiu principal: l’ocupació”. 

Convenis amb l’Hospital, la Fundació Acció Baix 
Montseny i la UFEC
Per al desenvolupament d’aquests cursos, s’han signat convenis de col-
laboració amb l’Hospital de Sant Celoni, la Fundació Acció Baix Mont-
seny i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, com a gestora del 
CME Sot de les Granotes, per tal que els alumnes de les especialitats de 
jardineria, atenció sociosanitària i socorrisme puguin fer servir les instal-
lacions i els materials d’aquestes entitats. “Amb la signatura d’aquests 
convenis s’aconsegueix que els alumnes tinguin accés a materials 
necessaris per fer pràctiques formatives, com ara els llits articulats 
o els carros de recuperació cardiorespiratòria que són molt costosos, 
alhora que es promou el treball en xarxa i la cooperació amb les en-
titats i empreses del territori”, segons ha explicat el regidor de Promo-
ció Econòmica. 

Sol·licitud dels cursos
Les persones interessades en algun d’aquests cursos podran fer preins-
cripció a través del formulari disponible a www.santceloni.cat.

Canvis promoguts per l’Ajuntament en matèria d’urbanisme
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Més aparcament gratuït a tocar 
del centre

Territori

Durant la segona quinzena de desembre es 
posarà en funcionament el nou aparcament 
públic del carrer Campins amb una capa-
citat per a 90 vehicles. L’aparcament s’ha 
construït als terrenys on hi havia el dipòsit 
d’aigua de la Salle un cop han entrat en fun-
cionament els nous dipòsits de Can Sans. 
El nou aparcament es troba en un emplaça-
ment estratègic per la seva proximitat a la 
zona comercial i també per la seva proximi-
tat a l’Hospital. 

L’AMPA Soler de Vilardell i l’Ajuntament 
es mobilitzen per defensar la 
construcció del nou edifici
L’AMPA de l’escola Soler de Vilardell conjuntament amb l’Ajuntament ha organitzat  tot 
un seguit d’accions per defensar la construcció del nou edifici de l’escola Soler de 
Vilardell davant l’anunci de la Generalitat de Catalunya de no iniciar l’obra aquest darrer 
trimestre de 2012. Per aquest any 2012, el Departament d’Ensenyament tenia prevista 
una partida pressupostària de 500.000 euros per al nou edifici. 

Davant aquests fet, el passat 13 d’octubre representants de l’AMPA, la direcció de l’esco-
la i l’Ajuntament es van reunir amb els Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment per encarar la situació i reclamar la construcció de l’escola i garantir, si era el cas, 
la provisionalitat del curs 2012-2013. 

Així mateix, des de l’AMPA s’han dut a terme un seguit d’actuacions: 

  El dijous 15 de novembre va tenir lloc una assemblea de pares i mares de l’escola amb 
la regidora de Cultura i Educació i amb la directora de l’escola on es va manifestar que:
    
     - L’escola Soler de Vilardell té  un projecte educatiu de gran qualitat i un equip de  
     bons professionals compromesos amb l’educació i que el fet de no tenir edifici no   
     vol dir que no hi hagi escola.

     - Cal continuar treballant per aconseguir que la Generalitat de Catalunya 
     construeixi el nou edifici de l’escola.

     - Cal preveure una provisionalitat digna fins que no es construeixi el nou edifici de 
     l’escola. Es va crear una comissió formada per 7 pares i mares, la regidora de Cultura 
     i Educació i diferents tècnics municipals, per valorar quina és la millor alternativa per  
     encarar la provisionalitat de l’escola per al proper curs. 

  El diumenge 18 de novembre, l’AMPA de 
l’escola va organitzar una marxa reivindica-
tiva fins a la rotonda de l’autopista.

  Reunions diverses durant el mes de de-
sembre: reunió de l’AMPA de l’escola amb el 
director dels serveis territorials de Maresme 
Vallès Oriental, reunió de l’alcalde i la regi-
dora de Cultura i Educació amb el director 
general de centres públics, Sr. Jordi Roig i 
trobada del Consell Escolar de l’escola Soler 
de Vilardell amb els Serveis Territorials.

La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación ha manifestat que “totes les 
actuacions que s’estan duent a terme van orientades a garantir i exigir la imminent 
construcció de la nova escola, no renunciem ni renunciarem al nou edifici tot i que 
garantirem, si és el cas, una provisionalitat de qualitat i que reforci el projecte edu-
catiu de l’escola”.

Noves pistes 
poliesportives a 
l’escola Montnegre
Aquest estiu s’ha construït al recinte de 
l’Escola Montnegre de la Batllòria una 
pista poliesportiva descoberta per tal de 
completar les instal·lacions del centre 
amb un doble ús: en horari escolar dóna 
servei a l’escola com a pista poliesportiva 
per fer gimnàs i com a pati escolar i fora 
d’horari escolar està obert a tota la gent 
de la Batllòria. En aquest cas l’horari és de 
dilluns a divendres de 16.30 h a 23 h i tot 
el cap de setmana.

Per facilitar aquest doble ús, el recinte es 
pot independitzar de l’escola i disposa de 
dues portes d’accés independent. 

La pista, de 44 x 32 metres, permet un 
camp de joc de handbol o futbol sala 
en el sentit longitudinal i dos camps de 
bàsquet en el sentit transversal. L’espai 
de la pista s’ha connectat amb un passa-
dís descobert fins el recinte de l’escola. 
S’hi han col·locat bancs, papereres i hi 
ha un polsador automàtic per disposar de 
llum artificial.

Les obres han anat a càrrec del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat 
i tenien un pressupost de licitació de 
198.536,94 euros més IVA.

Projecte d’ampliació del 
cementiri de Sant Celoni
L’Ajuntament ha redactat un projecte 
d’ampliació del cementiri de Sant Celoni, 
consistent en la construcció de 110 nín-
xols i 72 columbaris. La nova construcció 
tindrà la mateixa tipologia, mides i dis-
seny que les realitzades a l’última fase de 
cara a aconseguir una imatge homogènia.

Jo
rd

i P
ur

tí

L’aparcament estarà acabat la segona quinzena 
de desembre
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Manteniment constant a la via pública

Campanya de 
reasfaltat de 
carrers 
L’Ajuntament duu a terme un manteni-
ment periòdic del ferm dels vials urbans 
per tal que se’n garanteixi un nivell 
adequat de funcionalitat. El paviment 
asfàltic es va degradant de manera no 
uniforme, això fa que puntualment s’ha-
gin d’atendre forats o pedaços aïllats. 

En aquests moments a Sant Celoni hi 
ha uns punts reiteratius que ja no es po-
den solucionar amb asfalt en fred. Per 
aquest motiu, a mitjans de desembre es 
farà una actuació amb asfalt en calent 
per tal de resoldre’ls i garantir una ma-
jor durabilitat als carrers següents: 

- Avinguda de la Pau, a l’alçada del car-
rer Donoso Cortés
- Carrer Lluís Companys amb carrer 
Pompeu Fabra
- Carrer Santiago Rusiñol, entre el carrer 
d’Olzinelles i el pas soterrat
- Carrer Girona amb carrer València 

Instal·lació de reg 
a la plaça Comte 
del Montseny
Durant el mes de novembre s’ha instal-
lat sistema de reg a la plaça del Gos, la 
plaça petita per sobre de la plaça Com-
te del Montseny. L’objectiu és mantenir 
verd un dels principals punts de pas 
del municipi i així completar l’actuació 
d’endreça i millora d’aquest espai.

Millores de l’accessibilitat  a 
l’entorn de l’escola Soler de Vilardell 

Arranjament panots als carrers 
Mn. Jacint Verdaguer i  Sant Roc

Reparació de bancs a la Batllòria 
i al passeig del Cementiri

Rascat i repintat de la tanca del 
pont d’accés a l’escola Pallerola

Reparació de les illetes al carrer 
Lluís Companys

Instal·lació d’una reixa al c. Aribau 
per tal de mitigar l’efecte de l’arros-
segament de terres al c. Pitarra

Noves papereres a l’avinguda de 
la Pau i al c. Bellvert

Un nou banc a la ctra. de Gualba 

Instal·lació de bancs i jardineres al c. 
Major de Dalt i al c. Anselm Clavé

L’Ajuntament ha redactat un projecte d’adequació i millora de l’accessibilitat a l’entorn 
de l’Escola Soler de Vilardell, concretament en el tram del carrer de Grup Escolar que 
va del carrer de Ramis al Passeig dels Esports. L’actuació consisteix en l’ampliació d’una 
vorera i la realització de nous rebaixos i passos de vianants, per tal de millorar la mobili-
tat, l’accessibilitat i, per tant, la seguretat en aquest àmbit. 

ENDERROC VORERA

ENDERROC VORADA

LLEGENDA

CONSTRUCCIÓ VORERA

NOVA BARANA METÀL·LICA
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Esports

Amb l’objectiu de tractar sobre aspectes 
diversos de la dinàmica de l’esport celoní, 
a finals d’octubre la Regidoria d’Esports es 
va reunir amb les entitats esportives del 
municipi. Durant la trobada es va explicar 
el Programa d’Estalvi energètic que pro-
mou l’Ajuntament en tots els seus àmbits 
d’actuació, per tal de donar-lo a conèixer 
i, especialment, remarcar la importància 
de la implicació de tothom per tal d’assolir 
resultats reals. També es va plantejar la 
revisió dels criteris del programa Pòdium 
de reconeixement 
de l’èxit esportiu, i 
es va donar compte 
dels nous rètols 
que s’han col·locat 
durant el mes de 
novembre a totes 
les instal·lacions 
on es donen indi-
cacions pel bon ús 
i convivència.

Homologació dels camps 
de tir amb arc de Sant Celoni
L’Ajuntament i el Club Arc Sant Celoni han 
col·laborat recentment per a l’obtenció 
de l’homologació dels camps de tir amb 
arc del municipi situats a les instal·lacions 
esportives de can Sans i del Sot de les Gra-
notes. Amb aquesta actuació es fa un pas 
més en la consolidació d’aquest esport al 
municipi i s’aprofundeix en les mesures de 
seguretat. També han comptat amb l’homo-
logació, zones de 
tir eventual, com ara les lleres del Pont tren-
cat, on ja ha esdevingut tradicional la tirada 
medieval que anualment promou Club Arc 
Sant Celoni.

Uns 150 alumnes 
celonins participen en una 
jornada d’orientació
Uns 150 alumnes celonins van participar a 
mitjans d’octubre a una jornada d’orienta-
ció per a alumnes de 5è de primària de les 
escoles adherides al Pla Català de l’Esport 
(La Tordera, Pallerola, Cor de Maria i Mont-
negre). En grups de 4 ò 5 persones, durant 
2 hores els alumnes havien de trobar, amb 
l’ajuda d’un mapa, les 14 fites situades a 
diferents punts properes a la Pista Muni-
cipal d’Atletisme. A més de fer esport, els 
alumnes van conèixer una part de l’entorn 
natural del municipi, a més d’afavorir la 
interrelació entre els alumnes dels diferents 
centres escolars. L’Ajuntament de Sant Celo-
ni s’encarrega de l’organització i la coordi-
nació de la jornada.

El Club ciclista Sant Celoni i Josep Garcia 
premiats al Randonneur 2012
El Campionat Randonneur 2012 ha lliurat 
un trofeu al Club Ciclista Sant Celoni en 
la categoria de club participant pels seus 
34.200 km recorreguts per 19 socis del 
club (Ramon Antonja, Josep Garcia Sanz, 
Xavier Mundet, Josep Maria Pla, Joan Gar-
cia Gonzalez, Santi Abel, Pedro Gómez, 
Josep Pujol, Francesc Garcia, Diego Frias, 
Joan Canal, Ramon Comalada, Ramon Pi-
nyol, Gerard Madi, Jordi Monrabà, Agustí 
Chavarria, Xavier Puigdollers, Abel Monto-
ro i Joan Cortines). 
A més durant la Festa Randonneur 2012, 
que va tenir lloc a principis de novembre, 
es va retre homenatge a Josep Garcia 
Sanz del Club Ciclista Sant Celoni, de 73 
anys, en motiu de la seva jubilació com 
a participant en els brevets de més llarg 
recorregut i pel brillant palmarès en els 18 

anys que hi ha participat: dotze brevets de 
200 km, deu de 300 km, deu de 400 km i 
nou de 600 incloent les tres Barcelona Per-
pinyà Barcelona, un brevet de 1000 km, 
quatre Paris-Brest-Paris dues de les quals 
homologades, dues Madrid-Gijon-Madrid, 
1 Fletxa Ibèrica i un Titol Randonneur 
5000.

Moltes felicitats!

Presentació del Club 
Atletisme Baix Montseny
El Club Atletisme Baix Montseny va fer la 
presentació oficial per a la temporada 2012-
2013 a finals d’octubre i van presentar el 
nou vestuari esportiu, de color verd.

Nou sistema de reg al Camp 
de Futbol de can Sans
El Camp Municipal de Futbol de can Sans 
ha incorporat un sistema de reg per facilitar 
el manteniment i el bon estat del terreny de 
joc. A prinicipis de temporada ja es va ade-
quar el paviment.

Campus Esportiu 
de Nadal al Sot 
de les Granotes
El Centre Municipal Sot de les Granotes or-
ganitza un campus esportiu de Nadal pen-
sat perquè els infants i joves puguin gaudir 
d’uns dies diferents jugant a bàsquet, fut-
bol, vòlei, hanbol, natació i escalada, entre 
altres esports.  Per saber horaris i modali-
tats cal dirigir-se a la recepció del centre.  
D’altra banda, durant la setmana del 17 al 
24 de desembre, el Centre Municipal d’Es-
ports oferirà la quota d’inscripció gratuïta 
per a totes aquelles persones que vulguin 
començar a cuidar-se de cara al 2013. 
Durant tot el mes de desembre, el Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes 
s’afegirà a la recollida d’aliments i joguines 
que fan les entitats locals de Càritas i Creu 
Roja. Pel que fa als aliments es recollirà  oli, 
llegums, tonyina, pasta de Nadal i postres 
dolços de Nadal i es demana que les jogui-
nes siguin noves i que no siguin bèl·liques 
ni sexistes. 

Trobada d’entitats
esportives i Ajuntament

Es consolida la Montnegre 
BTT
Més de 600 ciclistes van participar a la 
XIII edició de la Montnegre BTT que propo-
sava dos recorreguts diferents, un de 18 i 
l’altre de 37 quilòmetres de recorregut.  
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Habitatge

L’Ajuntament promou mesures per evitar la 
pèrdua de l’habitatge per part dels ciutadans
Disposar quant abans millor de la informació dels casos que poden finalitzar amb la pèrdua de la llar, és la clau perquè l’Ajun-
tament pugui activar amb rapidesa el servei de mediació Ofideute a la recerca d’una opció que permeti mantenir la residència 
habitual o en el seu defecte, que amb l’entrega de l’habitatge es condoni el deute hipotecari. En aquest treball per evitar els 
desnonaments, l’Ajuntament ha dut a terme un seguit d’accions.

interessos moratoris a com a màxim la suma 
dels interessos remuneratoris i  un 2,5% del 
capital pendent i:

1. Es reestructurarà el deute hipotecari amb:
    - Carència de l’amortització de capital de 4     
      anys.
    - Ampliació del termini d’amortització fins els 
      40 anys.
    - Reducció del tipus d’interès a Euríbor 
      +0,25% durant els 4 anys de carència.
    - Addicionalment es pot preveure l’agrupa
      ment de deutes.

2. Potestativament l’entitat creditora pot fer un 
quitament en el capital pendent.

3. Com a mesura substitutiva, en el cas de que 
el pla de reestructuració del deute i les mesu-
res complementàries fossin inviables, dació en 
pagament amb la cancel·lació total del deute i 
arrendament de l’habitatge per un període de 
dos anys amb una renda anual del 3% de l’im-
port del deute.

Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre 
de mesures per a reforçar la protecció als 
deutors hipotecaris.

El 15 de novembre s’ha aprovat un RDL pel 
qual, prèvia sol·licitud davant del jutge o del 
notari, es suspendrà el llançament (desallot-
jament de l’habitatge que s’hagi adjudicat el 
creditor) fins el 16 de novembre de 2014 (2 
anys des de la data de publicació) dels proces-
sos d’execució hipotecària judicials o notarials.

Per poder beneficiar-se d’aquestes mesures cal 
complir un seguit de requisits que amb caràc-
ter general estableixen que:  els ingressos de la 
unitat familiar no superin els 19.170,30 euros,  
en els 4 anys anteriors a la sol·licitud la unitat 
familiar hagi sofert una alteració significativa 
de les seves circumstàncies econòmiques (que 
la càrrega hipotecària s’hagi multiplicat per 
1,5),  que la quota hipotecària sigui superior 
al 50% dels ingressos nets i que es tracti d’un 
préstec o crèdit amb garantia hipotecària con-
cedit sobre un únic habitatge en propietat del 
deutor i concedit per a la seva adquisició. 

Conveni amb Caixabank perquè adrecin les famílies
al servei Ofideute 
El 3 de maig de 2012 es va signar un conveni entre la Generalitat de Ca-
talunya i CaixaBank en virtut del qual, abans d’endegar un procediment 
d’execució hipotecària, CaixaBank adreça a les famílies que voluntària-
ment ho autoritzen al servei Ofideute. Ofideute atén les famílies afec-
tades perquè en el termini màxim de trenta dies es pugui fer arribar 
una proposta viable del retorn del préstec o una resolució pactada amb 
la conformitat de la família.

Col·laboració amb els jutjats de Granollers 
L’alcalde Joan Castaño es va reunir el 5 de setembre amb el degà dels 
jutjats de Granollers, Manel Llanas, per trobar mecanismes que permetin 
establir llaços de col·laboració en casos de procediments de desnona-
ments o d’execució hipotecària que poden acabar amb el llançament de 
persones del seu domicili habitual. Es van coordinar accions per ga-
rantir que el ciutadà disposi d’informació suficient per conèixer quins 
mecanismes o a quins organismes es pot adreçar i en definitiva obtenir 
un acompanyament i unes garanties per a la seva defensa.

Suspensió del cobrament de la plusvàlua municipal
El Ple municipal del 27 d’octubre de 2012 va acordar per unanimitat 
una moció formulada per tots els grups municipals per a suspendre 
cautelarment la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) als afectats per 
processos de desnonament d’habitatges de primera residència. Les fa-
mílies que perden la residència perquè no poden fer front a les seves 
obligacions econòmiques, constitueixen un dels principals col·lectius 

que poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen objecte d’es-
pecial atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció social. 
En aquestes circumstàncies la liquidació de l’Impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana suposa un cas flagrant d’in-
justícia tributària. D’ençà la seva aprovació i amb l’acompanyament 
del servei Ofideute de l’Oficina d’Habitatge, dues famílies ja han sol-
licitat la suspensió de la plusvàlua.

Des de l’Oficina d’Habitatge s’està treballant una nova proposta per 
tal que el Ple ampliï l’acord i suspengui cautelarment el cobrament de 
la plusvàlua als afectats en processos de desnonament d’habitatges de 
primera residència, dacions en pagament a l’empara d’habitatge habi-
tual no incloses en el RDL 6/2012 i en processos d’execució judicial o 
notarials sense desnonament inclosos en el RDL 27/2012. A Sant Celoni, 
dels 39 casos atesos pel servei Ofideute de l’Oficina d’Habitatge, sola-
ment un complia els requisits del RDL 6/2012, que preveu per municipis 
com Sant Celoni un màxim d’adquisició de l’habitatge que no superi els 
120.000 euros). 

ATENCIÓ!
Modificacions

 legals de
protecció als 

deutors 
hipotecaris

Codi de bones pràctiques bancàries (Reial 
decret llei 6/2012 de 9 de març de mesures 
urgents de protecció als deutors hipoteca-
ris sense recursos)

Per aquelles persones que es considera que 
es troben al llindar de l’exclusió i que tenen 
contractes de préstec o crèdit garantits mit-
jançant hipoteca immobiliària es preveu el 
següent: 

En el cas de ciutadans de municipis de menys 
de 100.000 habitants que el preu d’adquisició 
fos inferior a 120.000 euros, se’ls moderarà els 

ESTAT ATENCIONS Sant Celoni 
Mediats tancats 9 
En procés de mediació 4 
Iniciats 18 
Consulta tancada 8 
TOTAL 39 
 

SERVEI OFIDEUTE ATENCIONS           Sant Celoni

Si eSteu a punt de patir 
un deSnonament,  
feu-noS-ho Saber. 

oficina d’habitatge  
 C/Bruc, 26

93 864 12 15
habitatge@santceloni.cat
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PAH Baix Montseny
Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca i 
l’Habitatge

La ‘Plataforma d’Afectats per la Hipoteca’ 
som una associació que agrupa a perso-
nes amb dificultats per a pagar la hipo-
teca o que es troben en procés d’execu-
ció hipotecària i persones solidàries amb 
aquesta  problemàtica. La Plataforma 
és un lloc de trobada, d’ajuda mútua i 

acció d’afectats i persones solidàries que volen 
denunciar aquesta situació i lluitar per un siste-
ma més just per a tots. Ens reunim per exposar 
els nostres casos, donar consell, ajuda i trobar 
suports tant pràctics com emocionals.
Ens reunim el segon i quart divendres de mes a 
les 19 h a La Clau (c/ Alguersuari, 16, al costat de 
l’estació)
Pots posar-te en contacte amb nosaltres al cor-
reu pah.baixmontseny@gmail.com i als telèfons 
666 06 28 25 i 678 94 94 43
 La unió dels ciutadans és la millor manera que 
tenim ara per a vèncer la por, les amenaces i els 
abusos dels bancs.

SÍ ES POT!

Entrevista a 
Neus Català
El passat diumenge 30 de setembre, poc abans 
que s’emetés el programa  El convidat dedicat a 
ella, vaig anar a fer una entrevista a Neus Català, 
l’única supervivent catalana dels camps de con-
centració nazis, concretament de Ravensbruck, 
pel  meu Treball de Recerca. 

Acompanyada de l’exprofessora del centre Fina 
Ferrando, vam anar fins al petit poble de Guia-
mets, al Priorat, lloc de naixement de la senyora 
Català i on viu actualment en una residència 
per a gent gran.

L’experiència va ser molt instructiva i emotiva, 
perquè cada dia no es té l’oportunitat de poder 
passar un dia amb una persona que va viure  
una experiència de tortura diària, va sobreviure 
i ha dedicat tota la seva vida a difondre el seu 
testimoni i fins i tot ara, als seus 97 anys, no es 
cansa d’explicar i fer memòria perquè no s’obli-
di a totes les dones que hi van patir i morir.
El dia es va quedar curt, faltaren hores per con-
tinuar una xerrada intensa sobre el nazisme, la 
deportació republicana i, més concretament, la 
seva experiència en els camp de concentració i 
l’emoció va ser present en molts moments del 
relat...... 

Evidentment, no tothom ha tingut l’ocasió de 
parlar amb aquesta heroïna o amb altres su-
pervivents de tal barbàrie, però no per això s’ha 
d’ignorar el tema, perquè no hem d’oblidar que 
el nazisme alemany i les seves conseqüències 
van tenir lloc fa menys de 70 anys i que, dis-
sortadament, hi ha actualment un cert ressor-
giment d’aquesta ideologia a Europa perquè 
algunes de les causes que  van propiciar el seu 
ascens , tornen a ser actualitat.

Per tant, el nostre deure com a joves que hem 
tingut l’oportunitat de viatjar a Mauthausen 
i conèixer personalment a alguns d’aquests 
supervivents dels camps de concentració, és 
conscienciar  la societat sobre els perills dels to-
talitarismes i del racisme, donant a conèixer  els 
testimonis de totes aquelles persones  que per-
deren la vida en aquesta lluita  per la llibertat, 
o sobrevisqueren però han hagut de conviure 
tota l a seva vida amb les seqüel·les físiques i 
psicològiques de la seva terrible experiència.

Laia Oms, alumna de segon de BTX de 
l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni

El tió del Baix 
Montseny: Una beca 
d’estudis en temps 
de crisi
“El tió del Baix Montseny” és un producte que 
ha estat elaborat per alumnes i ex-alumnes de 
l’Institut Baix Monsteny de Sant Celoni i que es 
posa a la venda per aquestes dates. Es tracta 
d’una activitat promoguda des del centre per 
donar resposta a alumnes amb un cert risc 
d’exclusió social que ja han acabat els estudis 
obligatoris i que, en molts casos, si no hi ha al-
gun agent educatiu que els acompanyi, poden 
tenir dificultats per continuar la seva formació i 
la posterior inserció en el món laboral.
Amb aquest projecte volem assolir dos grans 
objectius:
    -Promoure la continuïtat formativa dels alum   
nes. Els beneficis serviran per finançar una part 
dels costos de la seva escolaritat postobligatò-
ria: ho hem titulat “una beca d’estudis en temps 
de crisi”.
    - Fomentar l’esperit emprenedor dels joves 
que aprenen a fer funcionar i formar part d’una 
estructura empresarial competitiva en el mercat 
de la zona.
En nom del Tió del Baix Montseny, us desitgem 
que tingueu unes molt bones festes de Nadal.

Què fem a AFADIS?
Afadis és una Associació de Famílies amb Dis-
capacitat, sense ànim de lucre, situada al Baix 
Montseny. Està formada per famílies i voluntaris 
amb l’objectiu de millorar la vida socials dels 
nostres nois/es i poder-los oferir una oportuni-
tat d’oci. Des de fa més d’un any que Afadis fa 
un casal tots els dissabtes a la tarda (en un prin-
cipi a l’Escola bressol El Blauet de Sant Celoni i, 
actualment, a l’escola Matagalls de Santa Maria 
de Palautordera).

El mes de Juliol del 2012, Afadis va fer un Casal 
d’Estiu, oferint l’oportunitat als nois/es de par-
ticipar en activitats lúdicoeducatives, reforçant 
l’autonomia personal i social, afavorint la inte-
racció entre ells, la comunicació, la cooperació... 
Realitzant intercanvis amb altres casals, afavo-
rint la inclusió. Ara, per Nadal, Afadis està realit-
zant el Projecte per a realitzar un Casal de Nadal.
Afadis realitza activitats i sortides, de les quals 
les més recents han estat: 

    - Visita a la Ràdio de Sant Celoni, convidats per 
Núria Lleonart, per participar en una entrevista.

    - El mes de setembre 2012, visita a l’entorn 
rural de Can Bosc a Breda, a la hípica de Mas 
Batlló a Vic, i aquest mes de novembre a veure 
un partit del Barça.

    - Trobades amb el Club d’Atletisme Baix Mont-
seny per participar en atletisme adaptat durant 
el mes d’octubre. Tot un exemple de superació, 
esportivitat i inclusió social.

    - Cada primer dissabte de mes convidats a 
anar a le Poupeé.

    - Al novembre van realitzar un grafit a un dels 
murs del camp de futbol de Sant Celoni, afavo-
rint la creativitat i la col·laboració.

    - Els nois/es d’Afadis realitzen manualitats 
que després posen a la venda a la paradeta de 
la Festa Major de Sant Celoni, Palautordera, Va-
llgorguina... Els beneficis que extreuen dels seus 
treballs s’utilitzen per a activitats i sortides pel 
poble, l’objectiu de les quals serà l’autonomia i 
inclusió social.

Rosa Cámara Mestres, coordinadora d’Afadis
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Aquests vots han permès que la CUP entri al 
Parlament amb tres diputats
 
David Fernàndez, diputat electe per Barcelona de 
la CUP – Alternativa d’Esquerres, va qualificar de 
molt satisfactoris els resultats electorals del 25 de 
novembre passat, que van permetre que la CUP-AE 
pogués accedir per primera vegada al Parlament 
de Catalunya amb tres diputats (126.219 vots, 
3,48%), i va explicar que l’èxit de la candidatura 
és fruit d’un treball de base i de la mobilització de 

milers de persones arreu del territori.
 A Sant Celoni i la Batllòria el resultat de la CUP 
va ser molt satisfactori, amb 493 vots (5,61%), 
de la mateixa manera que a tot el Baix Montseny, 
en què la candidatura es va consolidar com la 
cinquena força.
 
La formació va esperonar la gent implicada en 
aquesta campanya a mantenir l’elevat nivell de 
mobilització, i va alertar que “cal mantenir la 
mobilització al carrer” perquè “els diputats en si 
mateixos, tot i constituir un avenç considerable, 
no són garantia de res”. Fernàndez també va fer 
un agraïment públic a totes aquelles persones 
i col·lectius que, d’una manera o altra, han 
fet possible l’entrada de la CUP – Alternativa 
d’Esquerres al Parlament.
 
La candidatura va anunciar que una de les seves 

prioritats al Parlament serà la concreció dels 
termes en què es podria celebrar un referèndum 
d’independència, així com garantir que es prevegin 
els mecanismes per incloure tots els territoris dels 
Països Catalans en el procés. Les altres propostes 
inicials seran l’aturada immediata de tots els 
desnonaments, la denúncia del deute il·legítim i 
l’aturada de les retallades.
 
Finalment, el cap de llista per Barcelona també 
va anunciar la convocatòria de noves assemblees 
obertes arreu del territori per valorar els resultats 
de la candidatura i elaborar un pla de treball per 
als pròxims mesos.
 
CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup
@cupsantceloni

Partits polítics

D’una part: Preferents, 
desnonaments,embargament 
vitalicis, vides arruïnades, 
tisorades en sanitat, educació, 
cultura, augment de taxes, 
augment de l’IBI, pujada d’un 
bé social com l’aigua, dèficit de 

tarifa elèctrica per càlcul erroni, augment del preu de 
carburants....moments de crisi...ens hem d’pretar els 
cinturons...
Per un altre part: aportació des del FROM de diners 
per salvar la banca, la mateixa banca que cobra 
comissions elevades per col·locar els bons i el deute 
amb què es sufraga l’Estat ... Els mateixos bancs 
que amb els diners que els deixem tots els ciutadans 
comprin deute sobirà al 7% i el tornin a col·locar al 3,5 
procurant que sigui el més alt possible el diferencial 
amb el que es paga a Alemanya. Salvament de caixes 
i alguns bancs, dació d’habitatges per les grans 
immobiliàries, beneficis de les elèctriques, beneficis 

dels bancs, sous fora de la normalitat, frau fiscal, 
tributació minses de les grans empresa, privatització 
d’empreses públiques (que després seran rendibles). És 
el capitalisme! ens diran.
La previsió per als propers anys segons La Generalitat 
just passat les eleccions són més retallades, més atur 
i més recessió provocant por social. Si s’ha demostrat 
que, retallar i ofegar el petit no serveix per sortir de la 
crisi, el més coherent seria canviar les estratègies i la 
solidaritat que ens demanen a la gent del carrer que 
l’exigeixin a les grans multinacionals, als bancs, les 
elèctriques i les grans fortunes. Perquè en aquest país, 
el que més té no és el que més col·labora. 
És en aquests moments de crisi que s’ha d’exigir que 
els experts en gestió privada apliquin la filosofia de 
les seves empreses al sistema públic. En les últimes 
eleccions, els votants els han dit als polítics que està 
molt bé el tema de la independència però el problema 
real són les retallades, la sanitat, educació, l’atur, la por 
al futur ... s’ha castigat a determinats partits per no 
voler veure què està passant, per no voler escoltar els 
treballadors, metges, educadors ...

Ara que comença un nou curs polític s’ha d’exigir 
valor per buscar una solució i la solució no passa per 
estrènyer sempre al mateix. Per sortir de la crisi calen 
uns bons gestors polítics, amb valor per enfrontar-
se als bancs, a les multinacionals, a les elèctriques i 
exigir-los el que se li exigeix al ciutadà del carrer. És 
inconcebible que petites empreses estiguin tancant 
per falta de liquiditat, que embargui sous de per vida 
i que als bancs els recapitalitzem i que les elèctriques 
tinguin beneficis. Si les energies mantinguessin preus, 
que hagués liquiditat al mercat, que els impostos 
es mantinguessin i els sous no baixessin, hi hauria 
moviment econòmic i els famosos brots verds que 
veuen alguns polítics els veuríem tots.
Per últim felicitar a tots els celonins pel fet 
d’augmentar el número de gent que va anar a votar i 
en especial els que varen fer costat a ICV en les seves 
idees i esperar que tots els polítics escoltem el que ens 
han dit les urnes.

ICV.Sant Celoni-La Batllòria.
icvsantceloni@ymail.com

Gràcies a les 493 
persones que el 

25N van votar la CUP

Va amb tu! 

El president Mas va convocar 
eleccions aquest setembre 
una vegada esgotada la 
proposta política amb la que 
es va presentar als comicis del 

2010: l’acusat context econòmic i social i les contínues 
agressions de l’estat requerien noves propostes perquè 
el nostre país pugui fer-hi front. El programa de CiU 
s’ha emmarcat en el dret a decidir i l’estat propi, amb 
l’objectiu de poder disposar dels recursos que generem 
els catalans i les catalanes per anar endavant i decidir 
com volem gestionar-los. 

Malgrat que el President ja va dir la nit electoral que la 
pèrdua de 12 diputats no era el resultat que desitjava, 

1.112.341 persones (3.569 a Sant Celoni, un 41% 
dels vots) han avalat aquesta nova proposta i moltes 
altres n’han avalat de similars dipositant la confiança 
en altres partits amb qui compartim bona part del 
projecte.

Probablement el camí és més llarg del que ens 
pensàvem, però segueix sent més a prop que mai. El 
tros que ens falta és el més difícil, la part que no hem 
fet mai: caldrà que tots aquells que creiem que l’estat 
propi és l’única manera de tenir un país millor, amb 
més oportunitats per a tothom, més just i més lliure, 
ens hi impliquem amb intensitat d’alguna manera 
o altra, amb el dia a dia i amb la mirada posada a 
l’horitzó.

Ara més que mai el nivell nacional afecta el nivell 
local: si l’estat segueix espoliant 16.000M d’euros 

anuals, no ens arriben diners per les beques 
menjador, pels projectes de desenvolupament 
econòmic, per construir escoles, per tenir serveis 
dignes als hospitals, per ajudar les persones que 
tenen més dificultats. Tot allò que cadascú de 
nosaltres pugui fer per contribuir en aquesta 
transició nacional, serà determinant per la vida 
dels nostres fills. Va amb tu!

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

Responsabilitat 
de govern des de 
la proximitat
 
L’Ajuntament és l’administració 
més propera al ciutadà i per 

aquest motiu la que més coneix i pot detectar les 
necessitats d’un municipi. El contacte directe amb 
els veïns i veïnes i el coneixement directe de l’entorn 
ajuda a entendre quines són les prioritats i a on hem 
d’abocar els nostres esforços i recursos.
Malauradament i cada vegada més, tant 
l’administració del Govern Central com de la 
Generalitat de Catalunya s’allunyen d’aquesta 
realitat quotidiana i, el que és pitjor, fan deixadesa 
de les seves responsabilitats, ens retallen els recursos 
econòmics i paguen amb molt retard diners per a 
serveis bàsics, com és el cas de l’escola bressol i les 

partides destinades a educació, o incompleixen el 
seu propi pressupost en una inversió tan necessària 
com és la construcció de la nova escola Soler de 
Vilardell.
Nosaltres no farem deixadesa de la nostra 
responsabilitat i malgrat la difícil situació econòmica, 
prioritzem i gestionem amb molta cura els recursos 
per poder arribar a allò que per nosaltres és 
essencial: 
-Serveis socials: Amb un augment de les partides 
destinades a ajudar a moltes famílies que estan 
patint una crisi de la qual no són culpables. 
-Educació: Hem triplicat els recursos destinats al Pla 
Educatiu d’Entorn (tallers d’estudi assistit, projecte 
xarxa, ajudes de llibres, beques…) perquè si creiem 
en la igualtat d’oportunitats per a tots i en un món 
millor i més just, és la millor inversió que podem fer.
- Formació: continuem apostant per la formació 
ocupacional. El 2011 vam treballar per poder 

portar a Sant Celoni, per primera vegada, cursos 
d’ocupació ocupacional del SOC. Aquest any, a més, 
hem aconseguit l’homologació per impartir formació 
amb Certificat de Professionalitat, que assegura als 
alumnes un certificat amb validesa per tot el territori 
espanyol. Apostar per la formació és apostar pel 
futur, el nostre i el dels nostres joves. 
No ens resignem, doncs, i treballem per suplir 
les retallades injustes que arriben des d’altres 
administracions i busquem alternatives. Som 
conscients de l’amenaça que suposa voler treure 
competències als ajuntaments amb l’objectiu 
d’unificar criteris i mesures  i no deixar marge a les 
polítiques de proximitat. Per això lluitarem des de 
l’àmbit local també contra això, en defensa dels 
drets bàsics.

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat
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TAXI 
SERVEI DE GUÀRDIA de 20 a 8 h

RECTORIA VELLA
15 desembre de 2012 - 27 gener de 2013
VICENS MASCARELL 
Articles indeterminats

Inauguració: dissabte 15 de desembre  
a les 7 del vespre

Horari:  
de dijous a dissabte de 17 a 20 h 
diumenges i festius d’11.30 a 13.30 h 
i de 17 a 20 h

CAN RAMIS
22 desembre de 2012 - 6 gener de 2013
MERCEDES SANCELEDONIO
Dibuixos i pintures

Inauguració: dissabte 22 de desembre  
a les 6 de la tarda

Horari: 
de dilluns a divendres de 18 a 20 h       
dissabtes, diumenges i festius 
de 12 a 13.30 h i de 18 a 20 h 
 

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

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

Mas 31 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1
Chanut 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
Draper 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
Casas 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
Sancho 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
Vigas Cardona 30 31 30

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

30 31

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

Maig Juny Juliol Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre

Farmàcies de guàrdia 2012

Gener Febrer Març Abril

dl 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

Prepara’t pel

CAP D’ANY 2013
A SANT CELONI

DJ C, DJ MARK L I DJ MARVIN

Al pavelló Municipal d’Esports 11 de Setembre
8 euros entrada; menors fins a 7 anys gratuït

Hi haurà servei de guarda-roba i servei de bar a càrrec de diferents entitats locals
Es vendran entrades anticipades a Can Ramis del 27 al 31 de desembre de 5 a 8 de la tarda

Taxi guàrdia Taxi retén
L1 L2
L2 L3
L3 L4
L4 L5
L5 L6

Taxi guàrdia Taxi retén
L6 L4
L7 L5
L1 L6
L2 L7
L3 L1

L1 629 87 80 70
L2 617 55 42 66
L3 659 49 44 11
L4 629 69 48 67
L5 649 44 77 52
L6 670 27 90 90
L7 608 13 09 12Salvador Villaescusa

Luciano Moreno
Joaquim Codina
José Muñozo
David Infante
Joan Carles Rossà
Gustavo Álvarez

Gener
31 des 5 gen

6 12
13 19
20 27
28 31

Desembre
26 nov 2 des

3 9
10 16
17 23
24 30

Taxi guàrdia Taxi retén
L1 L2
L2 L3
L3 L4
L4 L5
L5 L6

Taxi guàrdia Taxi retén
L6 L4
L7 L5
L1 L6
L2 L7
L3 L1

L1 629 87 80 70
L2 617 55 42 66
L3 659 49 44 11
L4 629 69 48 67
L5 649 44 77 52
L6 670 27 90 90
L7 608 13 09 12Salvador Villaescusa

Luciano Moreno
Joaquim Codina
José Muñozo
David Infante
Joan Carles Rossà
Gustavo Álvarez

Gener
31 des 5 gen

6 12
13 19
20 27
28 31

Desembre
26 nov 2 des

3 9
10 16
17 23
24 30

Començarem l’any amb DJ C i la millor selecció de música dels 70’s, 80’s, 
i 90’s, 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.

31 de desembre 2012/1 de gener de 2013, 
a 2/4 d’1 de la matinada, al pavelló 11 de setembre

Sota el lema Apropa’ns a la il·lusió! Un gest, una joguina, Creu Roja Sant Celoni i 
Baix Montseny organitza una recollida de joguines. Qui vulgui col·laborar, 
del 3 al 24 de desembre pot portar joguines noves al local de l’associació, 
a la carretera Vella núm. 86, de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. 

Campanya de recollidade joguines de Creu Roja

Dilluns, 17 de desembre

Festa Major d’hivern de la Batllòria
Consulteu el programa

Dimarts, 18 de desembre

Festa Major d’hivern de la Batllòria
Consulteu el programa

Balls de Saló: classe de prova gratuïta
 A les 9 del vespre
 Al CME Sot de les Granotes

Dimecres, 19 de desembre

Audició de Nadal
Al Centre Municipal d’Expressió

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

Divendres, 21 de desembre

Cantada de Nadales 
 A 2/4 de 6 de la tarda
 Al c. Major Dalt, pl. de l’esglèsia i pl. de la Vila

Hora del conte: Raspall i altres contes
 Cicle Calders a l’Escorxador

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

Dansa: Last picture, amb Trocateatre
 A les 8 del vespre
 A la sala petita de l’Ateneu

Preu: 10 euros

Dissabte, 22 de desembre

Cross comarcal 2012
 A les 8 del matí
 A la Pista Municipal d’Atletisme

Organitza: Club Atletisme Baix Montseny

Taller de muntar tions
 A les 5 de la tarda
 A la plaça de la Vila 

Organitza: Ass. Esportiva i Cultural de l’Institut 
Baix Montseny

Animació infantil
A càrrec d’Ai, Carai

 A 2/4 de 6 de la tarda
 A la plaça de la Vila

Diumenge, 23 de desembre

Tradicional Pujada del Pessebre a les Agudes
Activitats del CESC

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

Mercat del Trasto
 A les 9 del matí
 A la plaça Mercè Rodoreda

Organitza: Tots a la pista TALP

Dilluns, 24 de desembre

Nadales musicades per a saxos
A càrrec de Sac de Sons

 A les 6 de la tarda
 A la plaça de la Vila

Dimecres, 26 de desembre

Cantada de Sant Esteve
Al Centre Municipal d’Expressió

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

Teatre: La Ventafocs (potser sí, potser no), 
de J. Ma. Benet i Jornet amb Rebrot Teatre

 A les 6 de la tarda
 A la sala gran de l’Ateneu
Preu: 6 euros

Dijous, 27 de desembre

Jocs gegants
A càrrec de Quiràlia

 A 2/4 de 6 de la tarda
 A la plaça Mercè Rodoreda

Divendres, 28 de desembre

Jocs variats
A càrrec de l’agrupament escolta Erol

 A 2/4 de 6 de la tarda
 A la plaça de la Vila 

Dissabte, 29 de desembre

Ballada de gegants i cantada de Nadales
 A 2/4 de 6 de la tarda
 A la plaça de la Vila

Concert de Nadal: música coral
 A les 8 del vespre
 A la sala gran de l’Ateneu

Organitza: Federació Catalana d’Entitats Corals
Preu: 3 euros

Diumenge, 30 de desembre

Nadales musicades per a saxos
A càrrec de Sac de Sons

 A les 6 de la tarda
 A la plaça de la Vila

Dilluns, 31 de desembre

L’home dels Nassos
 Durant tot el dia
 Pels carrers del poble

Festes de Nadal i Reis
Consulteu el programa


