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Ajuntament, Sant Celoni Cuina,  

restaurants i bars del municipi  
promouen un octubre gastronòmic



2

Promoció econòmica 
Cultura 

Educació 
Comunitat 
Habitatge 

Territori 
Esports 

Comunicació
Sostenibilitat 
Espai obert 

Grups municipals
Agenda

Joan Castaño
Alcalde

S
U

M
A

R
I

3
5
8

11
13
14
16
16 
17
18
19
20

Atenció a la Ciutadania

Oficina d’Atenció Ciutadana 
de Sant Celoni 
93 864 12 00

Oficina d’Atenció Ciutadana  
de la Batllòria  
93 847 21 19

Reclamacions,  
suggeriments  
i incidències 
93 864 12 19

Arxiu Municipal  
la Tèrmica 

93 867 11 25

Benestar Social

Serveis Socials 
93 864 12 12

Servei a la dona  
93 867 51 94 

Atenció violència 
masclista  
900 900 120

Biblioteques

Biblioteca l’Escorxador   
93 867 33 13

Biblioteca la Batllòria  
93 847 21 19

Atenció al consum

OMIC 
93 864 12 12

Residus

Deixalleria Comarcal  
de Sant Celoni 
93 744 00 85

Àrea de Territori 
93 864 12 16

Educació i cultura

Oficina Municipal d’Escolarització 
93 864 12 13

Escola bressol municipal 
93 867 38 87

Rectoria Vella 
93 864 12 13

Emergències

Policia Local 
93 864 12 17 
092 (des de Sant Celoni)

Mossos d’Esquadra 
93 867 45 85 
112

Emergències sanitàries 
112

Creu Roja emergències 
93 867 21 29

Creu Roja Assamblea Local 
93 867 26 04

Bombers urgències 
112

Avaries aigua (SOREA) 
900 30 40 70

Esports

Camp Municipal d’Esports  
93 867 05 67

Centre Municipal d’Esports  
Sot de les Granotes 
93 848 69 13

Formació permanent

Sax Sala 
Centre de Formació i Ocupació  
del Baix Montseny 
93 867 41 75

Centre Municipal d’Expressió 
93 867 40 89

Oficina local de Català  
93 864 12 13

Habitatge

Oficina Local d’Habitatge  
93 864 12 15

Jutjat de Pau 
93 867 07 25

Ràdio Municipal  
93 864 12 21

Salut

Hospital de Sant Celoni 
93 867 03 17  

CAP 
93 867 41 51

Consultori de la Batllòria 
93 847 10 32

Consum i conductes de risc 
93 864 12 12

Atenció a la dependència  
93 864 12 12

Tanatori 
93 867 48 87

Transport

Bus urbà  
902 130 014

Barcelona Bus 
902 130 014

Hispano Hilarienca  
972 24 50 12

RENFE 
902 24 02 02

Taxi 
93 867 08 47

Treball

Servei Municipal d’Ocupació 
93 867 41 75

Tributs

Oficina de Gestió Tributària 
93 867 45 41

Urbanisme

Àrea de Territori 
93 864 12 15
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També us podeu descarregar l’Informatiu a

www.santceloni.cat de forma fàcil i ràpida.  
Al web municipal també hi trobareu  

tots el butlletins editats.

Tota la informació del municipi a: 
www.santceloni.cat

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

Al començar l’actual legislatura, vam considerar que era 
essencial  reforçar el treball conjunt de l’Ajuntament amb el 
sector productiu de la vila i de la comarca. D’aquesta manera, 
a la tardor del 2011, va néixer la  1a Tardor Gastronòmica, grà-
cies a  la implicació del ric sector gastronòmic de Sant Celoni, 
comptant amb una forta i imprescindible  participació de la 
ciutadania. Plegats, vam  poder gaudir de les diferents activi-
tats i mostres que s’hi van dur a terme. 

Aquest èxit d’organització s’ha consolidat en el temps, i avui 
anunciem la quarta edició d’una Tardor Gastronòmica que 
ens confirma que l’aposta que vam fer, va ser l’encertada. És 
així com, de nou, viurem a Sant Celoni un conjunt de degus-
tacions, tallers, etc. Unes activitats que ens aniran obrint boca 
perquè el 7 de novembre donem el tret de sortida a la Festa 
Major de Sant Martí. 

Gaudiu d’aquesta Tardor!
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La Tardor Gastronòmica  
una bona oportunitat per conèixer  

la cuina del Baix Montseny
Durant aquest mes d’octubre i per quart any consecutiu l’Ajuntament 

conjuntament amb Sant Celoni Cuina i els restaurants i bars del municipi 
organitzen la Tardor Gastronòmica per donar a conèixer la qualitat de la 
gastronomia de la zona. Inclou entre altres activitats, degustacions de 

tapes, vins i platets de tardor, sopars amb menús especials amb productes 
de la terra, i diversos tallers, concursos, xerrades, mostres i degustacions.

No us ho deixeu perdre!

Com altres anys el Corretapes  
o concurs de tapes s’està realitzant al llarg de 

tot el mes a 18 establiments que ofereixen 
exquisides tapes a 2’50 € (inclou tapa +  
beguda). A més, si volen, els comensals 
poden participar a un concurs valorant  
quines són les millors tapes. Entre els  
participants se sortejarà un sopar per  

a dues persones.

Establiments participants
Bar Montserrat, Bar Cafeteria Clasico,  

Bar Frankfurt Sant Carles, Ca la Natàlia, Cerveseria Ceres, 
Chez Tania, El Cafetó, El Racó, El racó d’en Marc,  

I’m sorry Loli, La Bodegueta, La Taverna de la Clau, 
Nemo, Pizzeria Trattoria Bona Teca, Punt Cafè,  

Sidebar, Taverna l’Ofici i Villegas

La mostra de tapes i de platets  
de tardor es farà a la plaça de la Vila  

el dissabte 18 d’octubre. 

Al llarg de tota la tarda i fins avançada la nit 
les persones que s’acostin a la plaça podran 

degustar les millors tapes de Sant Celoni.  
Per 2,50 € es podrà tastar una tapa i  

una beguda.

Establiments participants
Bar Montserrat, Bodegues Costa,  

Celler El Nou Sura, El racó d’en Marc,  
La Taverna de la Clau, Nemo,  
Pizzeria Trattoria Bona Teca,  

Taverna l’Ofici i Sant Celoni Cuina

D’altra banda, 16 restaurants ofereixen un  
menú especial elaborat amb productes 

típics de tardor (de 15 a 28,50 €).  
Es poden consultar els horaris i  

els menús al web municipal. 

Establiments participants
Aroma, Ca la Natàlia, Cerveseria Ceres,  

Chez Tania, El Cruce, El racó d’en Marc, El Rebost,  
Els Avets, I’m sorry Loli, La Creperia, La Llar, La Masia,  

La Parra, Pizzeria Trattoria Bona Teca,  
Sidebar i Taverna l’Ofici

Activitats a fer directament  
als establiments participants

A més d’aquestes activitats principals hi ha 
programat un reguitzell d’activitats al voltant 

de la gastronomia a fer directament als  
establiments participants: cursos, tastos, 

sopars-maridatge, xerrades, i fins i tot  
una show cooking. 

Només cal consultar la programació a:   
www.santceloni.cat/tardorgastronomica

Establiments participants
Aula Cooktime, Delícies Gourmet, Vivers Salicrú,  

Sant Celoni Cuina i altres establiments

La Biblioteca es posa el davantal

Per viure la Tardor Gastronòmica amb un toc literari,  
trobareu llibres de poesia per degustar en bars i  

restaurants del municipi.

A més, la Biblioteca ha preparat una guia de lectura 
de cuina, lots de llibres temàtics i una guia virtual 

dedicada al Montseny i a la seva gastronomia.

Més informació a  
www.bibliotecasantceloni.blogspot.com   

i www.facebook.com/lescorxador

Tardor gastronòmica 2.0

Durant el mes d’octubre, aquells que vulguin 
immortalitzar la seva participació a les diverses pro-
postes de la Tardor Gastronòmica, poden etiquetar 

les seves fotografies amb #TardorGastronòmica i 
pujar-les a la xarxa Instagram. La valoració de les 

fotografies guanyadores del concurs es farà a partir 
dels vots dels propis usuaris de la xarxa Instagram. 

La fotografia que tingui més “m’agrada” o “likes” 
per part dels usuaris de la xarxa al moment del 

recompte serà la guanyadora del concurs i el seu 
autor rebrà una experiència d’aventura amb Daema 
Aventura per a dues persones consistent en una ruta 

en segway i una altra en bicicleta elèctrica. També 
podeu opinar i fer els vostres comentaris a través de 
les xarxes socials amb el Twitter. Tots els comentaris 

han de contenir #TardorGastronòmica.

www.santceloni.cat/tardorgastronomica
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Ampliació del Mercat del trasto  
de cada primer diumenge de mes

Obertes les inscripcions!
L’Ajuntament de Sant Celoni organitza cursos 
gratuïts per a emprenedors i empreses al Sax 
Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny. D'una banda, s'impartirà un mòdul 
d'Emprenedoria i Empresa: Iniciativa Empre-

nedora, de 75 hores, i de l'altra estan previstes 
una sèrie de càpsules formatives o cursos breus 

d'una sola sessió de 2 a 4 hores. 

Mòdul de 75 hores  
d’Iniciativa emprenedora

El mòdul d'Emprenedoria i Empresa començarà 
el 17 d'octubre i acabarà el 19 de novembre. 
Els continguts inclouen sessions sobre intel-
ligència emocional, Pla d'Empresa, Canvas i 

Lean StarUp, com posar preus als meus produc-
tes o serveis, gestió administrativa, comptable i 

tributària, etc.

Sessions de formació  
de 2 a 4 hores

Les càpsules formatives ofereixen la possibilitat 
d’ampliar coneixements en sessions de 2 a 4 

hores. Actualment  n’hi ha tres de programats:

Com planificar una web de forma efectiva  
(15 d'octubre, 4 hores)

Seminari Pensa en CO:  
Emprèn de forma col·lectiva  

(31 d'octubre, 2 hores)

Aspectes fiscals i comptables que els autònoms 
han de conèixer sobre el seu negoci  

(25 de novembre, 4 hores).

Més informació i inscripcions  
al web municipal  

www.santceloni.cat/empresa  
o directament al Sax Sala. 

Nova oferta  
municipal de  

cursos gratuïts  
per a emprenedors 

i empreses 

El Mercat del Trasto que té lloc a la plaça Mercè Rodoreda cada primer diumenge de mes 
ha ampliat el nombre de parades i l’espai que ocupa per atendre l’augment de visitants. Per 
millorar les condicions de seguretat dels paradistes i visitants d’aquest mercat de productes de 
segona mà s’ha decidit tancar al trànsit la plaça Mercè Rodoreda entre el carrer Dos de maig i 
el carrer de Doctor Trueta. Aquesta regulació ha començat diumenge 5 d’octubre i es repetirà 
cada primer diumenge de mes. Excepcionalment, el mes de desembre el Mercat del Trasto es 
farà els diumenges 14 i 21. Aquests dies es prohibirà l’estacionament i la circulació des de les 6 
del matí a les 4 de la tarda

La celebració de la Tardor gastronòmica, és 
una mostra de l’ampli catàleg de recursos per 
a la dinamització del Turisme, que promou 
l’Ajuntament en col·laboració amb operadors 
del sector, com ara el col·lectiu Sant Celoni 
Cuina, que s’està mostrant com un actiu de pri-
mera línia per a la definició del municipi com 
a punt d’acollida interessant per a les persones 
que volen gaudir de la natura, els fogons i la 
cultura al territori baixmontsenyenc.

Sant Celoni compta amb la marca Bosc, cuina 
i patrimoni que vol expressar alguns dels as-
pectes més emblemàtics que ofereix el munici-
pi. Com a eina de difusió més rellevant disposa 
del web específic de Turisme, que recull tots 
els atractius i recursos que es poden trobar a 
l’entorn.  A més es compta amb un bon nom-
bre de fulletons específics sobre el centre de la 
Vila, l’Església, la Força, escultures urbanes, les 
Llobateres, Vilardell i la Roca del Drac, la Vall 
d’Olzinelles...  disponibles en català, espanyol, 
francès i anglès.

L’Oficina de Turisme ampliarà el 
seu horari d’obertura al públic
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni es troba 
situada a l’atractiu conjunt de l’Hospital Vell, 
al bell mig de la zona comercial centre i amb 
aparcaments molt propers (antic dipòsit de l’ai-
gua i antiga caserna). Obre el cap de setmana i 
festius i, properament ampliarà dos dies més 
l’oferta horària. Està atesa per una Tècnica de 
Turisme, tal com requereix la Generalitat de 
Catalunya si es vol formar part de la Xarxa Ofi-
cial d’Oficines de Turisme de Catalunya.  Fora 
d’hores d’obertura de l’Oficina, s’ofereix infor-
mació turística tant a la Biblioteca l’Escorxador 
(tardes) com a  l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(matins). La Biblioteca, a més, forma part d’un 
grup de biblioteques que s’ha especialitzat en la 
promoció, divulgació i informació turístiques, 
que la defineix com a un espai actiu, generador 
d’iniciatives tan atractives com el programa Sa-
bors literaris, que va comptar recentment amb 
el suport i difusió de la firma Damm, mitjan-
çant recursos d’important impacte, com ara el 
web Gastronosfera.

L’Oficina de Turisme ha estat acreditada el 
2013 amb la certificació SICTED, que reconeix 
establiments i punts d’informació de qualitat. 
Pren part així mateix del projecte CETT (Carta 
Europea de Turisme Sostenible del Montseny) 
per desenvolupar turísticament el Montseny 
sobre la base de la sostenibilitat. En conve-
ni amb la Diputació de Barcelona ostenta la 
designació com a Punt d’informació oficial 
tant del Parc natural del Montseny com del 
Montnegre-Corredor.

Recursos turístics per a  
promocionar Sant Celoni 
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Festes de Sant Martí 2014 
un impuls més als creadors de la zona!

Els dies 7, 8, 9 i 10 de novembre Sant Celoni celebrarà les Festes de Sant Martí, unes festes que al costat dels tradicionals 
actes de festa major programaran activitats per posar en valor la creació local en camps tan diversos com l’escultura,  
la pintura, el còmic, la música... A més, inclouran la presentació de les segones Jornades de la Memòria Històrica de  

Sant Celoni centrades en l’evolució política i social a Catalunya i a Sant Celoni durant la II República (1931-1936)

L’any passat es van començar les Jornades de la 
Memòria Històrica de Sant Celoni amb el tema 
de l’exili i van servir per donar a conèixer l’èxode 
que hi va haver cap a França després de la guerra, 
tant des de Catalunya i Espanya, com des del ma-
teix poble de Sant Celoni. Després d’investigar 
l’exili de polítics i soldats celonins que van par-
ticipar en la guerra, es van poder traçar els durs 
itineraris que van fer en els seus camins d’exili, 
alguns dels quals van acabar a Mauthausen.

Aquest any s’ha escollit el tema de la II Repúbli-
ca fins a l’esclat de la Guerra Civil. Es tractarà de 
l’evolució política i social d’aquesta època con-
vulsa, que neix amb una gran il·lusió, arran de 
la fugida del rei i la proclamació del nou règim 
republicà a partir d’unes  eleccions municipals 
que es van celebrar el 12 d’abril de 1931. El 
professor Pelai Pagès tractarà del tema a nivell 
de Catalunya i Josep M. Abril ha fet recerca per 
poder explicar el trasbals d’aquests anys a Sant 
Celoni, on sempre va guanyar la Lliga, tot i que 
a Catalunya s’imposà Esquerra Republicana. Una 
taula rodona amb persones del poble evocarà 
els seus records de l’època i ens els farà presents.

La II República a Catalunya i a  
Sant Celoni. Evolució política i social 
(1931-1936) 
II Jornades de la Memòria Històrica  
de Sant Celoni. Novembre 2014

25 octubre, dissabte 
Sortida cultural al Museu Memorial de l’Exili 
(la Jonquera) i Cotlliure, ciutat per on van 
passar molts exiliats i on és enterrat el poeta 
Antonio Machado. Tot el dia. La sortida es 
repeteix a causa de la bona acollida que va tenir 
l’any passat.

7 novembre, divendres 
7 del vespre, Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Presentació de les jornades a càrrec de Júlia 
de la Encarnación, regidora de Cultura i Fina 
Ferrando, historiadora i membre del Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni.

Conferència: 

- Els canvis polítics i socials durant la II República a 
Catalunya (1931-1936) a càrrec de Pelai Pagès, 
doctor en Història i professor d’Història Con-
temporània a la Universitat de Barcelona

Comunicació:

-  Viatge a Mauthausen 2014, organitzat per  
l’Amical de Mauthausen i col·locació de la placa 
en record dels celonins deportats a càrrec de les 
alumnes de l’IES Baix Montseny que van anar a 
Mauthausen aquest any.

Tot seguit, inauguració de l’exposició Imatges de 
Sant Celoni entre 1931 i 1936 a Can Ramis.

14 novembre, divendres  
7 del vespre, Sala Bernat Martorell (Can Ramis)

Conferència:

- La II República a Sant Celoni entre 1931 i 1936. El 
predomini de la Lliga sobre les esquerres a càrrec 
de Josep M. Abril, historiador i membre del 
Grup de Recerca de la Memòria Històrica de 
Sant Celoni. 

Taula rodona: 

- Records de la II República a Sant Celoni amb la 
participació de diversos celonins i celonines 
que aportaran records i anècdotes sobre 
aquesta època.

Exposició 
Imatges de Sant Celoni entre 1931 i 1936

Del 8 al 23 de novembre 
Can Ramis

Horari: dissabtes de 6 a 8 del vespre,  
diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2  
del migdia i de 6 a 8 del vespre.

Organitza: 
Grup de Recerca de la Memòria Històrica  
de Sant Celoni, Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador,  
Ajuntament de Sant Celoni

Les II Jornades de la Memòria Històrica:  
La II República a Catalunya i a Sant Celoni, evolució política i social (1931-1936)

2a edició del concurs  
Museu urbà

Dins la dinàmica de promoure i fer visibles els 
artistes plàstics de la comarca, el 7 de novembre 
a les 20.30 h a Can Ramis es donarà a conèixer el 
projecte guanyador de la 2a edició del concurs 
Museu Urbà, concurs nascut l’any 2012 de la 
mà d’un col·lectiu d’artistes locals interessats en 
engegar un projecte que donés una empenta a 
la creació artística i possibilités disposar d’espais 
públics per mostrar diferents obres d’art. L’obra 
guanyadora de la 1a edició ja s’ha integrat en el 

conjunt artístic del 
municipi donant co-
lor i volum a l’espai 
verd del Pertegàs, 
just entrant per la 
Porta de Llevant, pel 
carrer Bruc.

Murs plàstics
En el marc de les Festes 
de Sant Martí es pre-
sentarà un nou projecte 
amb la voluntat de cui-
dar i motivar els artistes 
plàstics de la zona: 
Murs plàstics. Un pro-
jectes d’art urbà amb 
el que es pretén con-
tinuar creant itinerari 
d’accions artístiques al 
carrer – com l’itinerari 
d’escultures- però aquesta vegada amb murals 
que dignifiquin i donin un atractiu nou al muni-
cipi. Amb aquesta iniciativa, nascuda a Manresa, 
l’Ajuntament vol donar a l’art urbà presència i 
importància a Sant Celoni.

Anatomia del Còmic celoní 
arriba a la 12a edició

El dijous 13 de novembre a les 19 h a la Biblio-
teca l’Escorxador es presentarà una nova edició 
de l’Anatomia del Còmic celoní, les revistes 
que recullen còmics i il·lustracions que s’han fet 
a Sant Celoni des dels anys seixanta fins a l’actu-
alitat i que aquest any ja arriben a la 12a edició 
de la mà Ramon Rosanas i, que com sempre, co-
ordinada per Xavi Plana. Cada número d’aquesta 
col·lecció es planteja com un monogràfic d’un 
sol autor, de manera que es pot fer una mostra 
molt acurada de cada dibuixant. De la 1a a l’11a 
anatomia del còmic celoní s’ha pogut gaudir de la 
feina d’Aranda i Edu Ducròs l’any 2007, Xavi Plana 
i Martí Pey l’any 2008, Garci i Carles Puche el 2009, 
Yvan Mas el 2010, Edu Cereza i Ori l’any 2011, Lluís 
& Godoy l’any 2012 i Pol Cunyat l’any passat.

Treballadors de la fàbrica d’espardenyes de can 
Montané pels volts de 1936, amb tot de cartells 
electorals d’esquerres al fons
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A l’espai concerts de 
l’aparcament del pavelló 
es va gaudir del bon 
ambient de les barraques i 
la música dels Mandanga, 
Sey Sister, DJ Ramon, Itaca 
Band, la banda del Panda i 
Ebri Knight 

Activitats d’entitats. 
Actes al carrer (puntai-
res, magreb àrab...)

Els infants i famílies van poder 
gaudir d’un ampli i variat 

programa d’activitats: el futbol 
sala, el mercat de l’intercanvi, el 

correxutxes, la festa de l’escuma, 
el circuit de quads, la passejada 

amb patins i bicicletes... 
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El pregó de la Festa 
Major va anar a càrrec 
de Trup de Nassos que 
a partir d’un vídeo 
emotiu i divertit van 
explicar la bona feina 
que fan i han fet al llarg 
d’aquest 20 anys!

En la inauguració de 
l’exposició de cartells de 
Festa Major es va inau-
gurar amb èxit el fotocol 
de la Srta Muntanyetes. 

Senys i Negres pel món 
i la campanya són altres 
proves del Corremonts. 
Places, cases engala-
nades i aparadors de 
botigues ben guarnits 
sempre ajuden a fer 
ambient i festa! 

No hi van faltar les 
activitats que pro-
mouen les entitats 
i col·lectius com el 
correfoc, la trobada 
de gegants, la 
ballada dels basto-
ners, les danses de 
Passaltpas, la festa 
africana..  

L’Assemblea Nacional Catalana i 
Òmnium Cultural van organitzar 

la Diada de l’11 de setembre 
amb la col·laboració de les més 

de seixanta entitats adherides al 
Pacte Local pel Dret a Decidir

Celebració 
amb cercavila i 

exposició del 20 
aniversari i de 

l’entitat Trup de 
Nassos

Teatre a la fresca, èxit de públic al 
pati de Can Bruguera per veure 
els Tastets de Shakespeare  

Molt bona acollida 
amb els inflables 
aquàtics  i les 
activitats juvenils, 
rocòdrom, karts i 
gladiador

El punt i final de la festa 
el va posar el concert 
i el ball de l’orquestra 

Metropol i el veredicte 
del Corremonts que 

enguany el van guanyar 
la colla dels NEGRES! 

El correxarrups, el corre-
xutxes, la rucada, l’esti-
rada de corda, la cursa 
d’ermites...són algunes 

de les proves puntua-
bles totes elles amb una 

gran participació

Els tradicionals 
àpats de Festa Major 
tampoc hi van faltar! 
L’arrossada al parc 
de la Rectoria Vella 
i el sopar popular 
es va fer finalment 
al pavelló posant a 
prova als organit-
zadors. 
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Teatre, música i circ a la programació  
cultural de setembre a desembre de l’Ateneu 

Teatre i forquilla,  
continua l’oferta cultural  

i gastronòmica amb  
els restaurants de  
Sant Celoni Cuina

L’Ajuntament i el col·lectiu Sant Celoni 
Cuina continuen apostant per “Teatre 
i forquilla”, uns  packs que ofereixen la 

possibilitat de gaudir d’algun dels  
espectacles i al mateix temps anar a  

sopar a un dels restaurants del  
col·lectiu per un preu de 19 euros a les 
pizzeries  o 25 euros a la resta d’esta-
bliments; i en el cas de la programació 

familiar, el mateix diumenge de l’espec-
tacle, per cada dos menús de migdia 
d’adult es regala un menú infantil.  

Capas. Companyia de Circ “eia”

Sisè Festival de les Veus. Paca Rodrigo

Petits Prínceps. MiniMuMusic

El Jardí de les Malícies. Teatre al detall

Acoustic Soul. Green Figueres

Quin dia més bonic!. Bruixes Burriac

Muchachito y sus compadres. 
Muchachito Bombo Infierno

Del romanticisme al jazz. Trio Liost 

Mar i Cel. Dagoll Dagom

M  Música    
T  Teatre   
C  Circ

Programació “A l’ateneu”
Programació familiar
Entrefestes
Sortida al Teatre en autocar
Promoció Teatre i forquilla

27 de setembre

4 d’octubre

5 d’octubre

11 d’octubre

24 d’octubre

2 de novembre

15 de novembre

28 de novembre

30 de novembre

 

C

M

T

E

A

E

E

M E

M E

M E

El mes d’octubre s’ha iniciat una nova temporada de cinema a l’Ateneu. 
Les sessions són cada primer i tercer diumenge de mes a les 6 de la 
tarda i l’entrada és gratuïta

21 de desembre  
La mejor oferta  
de Giuseppe Tornatore

1

teatre,
música i
circ

SANT 

 

CELONI

de setembre

 

a desembre

Venda d’entrades, també per Internet

Les entrades es poden adquirir al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, 
una hora abans de cada espectacle a les taquilles del Teatre i també a partir d’ara per Internet a www.santceloni.cat/alateneu. 
Els packs de Teatre i Forquilla es poden adquirir al Centre Municipal d’Expressió i per Internet. 

Comença la 10a edició del cicle 
de cinema infantil en català
El Cinema Infantil en Català (CINC) inicia, el dissabte 18 d’octubre, la 
10a edició al cinema Ocine de Sant Celoni. La programació d’aquest 
nou cicle inclourà pel·lícules infantils de gran èxit. Les sessions es 
projectaran a les 16.15 h a les sales del cinema Ocine a l’Altrium i el 
preu únic de l’entrada és de 4,20  euros.

Arrenca una nova temporada  
de “Cinema a l’Ateneu”

19 d’octubre 
Tierra prometida  
de Gus Van Sant

2 de novembre  
Las sesiones  
de Ben Lewin

16 de novembre 
La vida de Pi  
de Ang Lee

7 de desembre  
Pequeñas mentiras  
sin importancia  
de Guillaume Canet

El Teatre Municipal Ateneu ja ha engegat la programació de setembre a desembre que recull una 
interessant oferta de teatre, música i circ. La programació combina dues propostes: la programació 
professional Entrefestes amb noms com Muchachito y sus compadres, Green Figueres, Trio Liost o 
Capas de la companyia de circ “eia” i la programació familiar iniciada fa un any i que ha aconseguit 
consolidar un nombrós públic. A més, la programació també inclou el Sisè Festival de les Veus i una 
sortida amb autocar a veure Mar i Cel de Dagoll Dagom a Barcelona prevista pel 30 de novembre. 
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Educació

Les classes de l’Escola d’Adults a Sax Sala 
s’han iniciat a finals de setembre amb més de 
600 persones matriculades. L’oferta formativa 
del centre abasta un total de vint-i-cinc ense-
nyaments diferents que s’organitzen en quatre 
àmbits de formació: ensenyaments inicials, 
accés al sistema reglat, llengües i tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC). 

Més d’un centenar d’alumnes de l’escola van 
assistir el passat dilluns dia 22 de setembre a 
la presentació del nou curs que va tenir lloc a 
l’espai fòrum del Centre de Formació i Ocupa-
ció del Baix Montseny - Sax Sala. Durant l’acte, 
la directora del centre, M. Antònia Vilarrodona, 
va destacar “l’aposta que fa l’Ajuntament per 

prioritzar la formació de les persones adultes 
com a eina clau per al creixement personal 
al llarg de la vida”. En la seva exposició, va 
ressaltar com a objectius prioritaris del centre 
“millorar la formació acadèmica i professi-
onal i promoure la cohesió social i la con-
vivència de les persones que hi participen”. 
Entre les novetats del proper curs destaca l’au-
torització del Departament d’Ensenyament 
per acreditar els nivells inicials d’Anglès i 
Francès amb una certificació oficial i també 
ha estat autoritzat com a centre de suport 
de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per 
impartir els estudis de graduat en educació 
secundària a distància”.

Més de 600 alumnes comencen  
el curs a l’Escola d’Adults 

Comencen les  
classes dels cur-
sos de català per 
a adults amb 130 
alumnes inscrits
El primer període del curs 2014 - 2015 ha 
començat l’1 d’octubre amb cursos presenci-
als i semipresencials que ofereixen diferents 
nivells d’aprenentatge de la llengua. En con-
cret, s’han engegat, 3 cursos de nivell bàsic 
(per a aquelles persones que volen aprendre 
a parlar en català amb fluïdesa i correcció) i 
2 de nivell intermedi i 1 de nivell de sufici-
ència (per a l’alumnat que ja parla la llengua 
català, però vol aprendre a escriure-la ade-
quadament). 

Pel que fa als cursos semipresencials, pre-
sentats a través del parla.cat –espai virtual 
d’aprenentatge- i duts a terme des de dife-
rents poblacions de la comarca, s’han ofert 
els nivells intermedi i de suficiència.

Per a aquelles persones que tenen nocions 
bàsiques de la llengua oral i que volen prac-
ticar el català, l’Oficina de Català ofereix el 
Voluntariat per la llengua, un programa que 
posa en contacte persones aprenentes que 
necessiten agafar fluïdesa en la conversa 
amb persones voluntàries que s’ofereixen 
per parlar una hora setmanal en català.

Les escoles municipals de  
Música i Teatre inicien el curs  
amb més alumnes

Tant si vols deixar-te anar a parlar en 
català com si vols ajudar a algú a fer-ho, 
adreça’t a l’Oficina de Català de Sant 
Celoni  durant el mes d’octubre

Lloc: parc de la Rectoria Vella, s/n.  
Telèfon: 93 864 12 13

santceloni@cpnl.cat 
www.facebook.com/ocsantceloni 
twitter.com/OCSantCeloni

Les escoles municipals de Música i Teatre han incrementat la seva matrícula per 
aquest curs que tot just comença. L’Escola de Música inicia el curs amb 360 alum-
nes als diferents programes i l’Escola de Teatre, amb 66 alumnes i es consolida 
com una oferta atractiva i de qualitat per a molts infants i joves. 

Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, des de l’Ajuntament es va-
lora “molt positivament aquesta dada, tot i la reducció dràstica que ha fet el govern de la 
Generalitat en la dotació econòmica a les escoles de música, l’aportació de l’Ajuntament i 
la bona feina realitzada per l’equip directiu ha permès, no només mantenir la matrícula, 
sinó augmentar-la”.

Sis joves violoncel·listes de l’Escola Munici-
pal de Música de Sant Celoni van participar 
en l’actuació de 300 violoncels realitzada a 
la plaça del Born de Barcelona el passat 11 
de setembre dins els actes del Tricentenari. 
L’actuació va tenir lloc just al davant  del re-
cinte del Born Centre Cultural que allotja 
les restes de la Barcelona del 1714. 

De bon matí, coincidint amb el moment en 
què va caure el conseller en cap Rafael Ca-
sanova, 300 violoncel·listes van dur a terme 
un acte simbòlic de resistència, armats de 
poesia, música i cançó. Així doncs, 300 anys 
després, i en el mateix lloc on es van produir 
els darrers combats abans de la capitulació 
de Barcelona, aquesta gran orquestra de 
cellos van estrenar una composició d’Al-
bert Guinovart escrita per a l’ocasió a 
partir d’uns versos de Miquel Martí i Pol. 
Xavier Albertí va signar la posada en escena, 
així com la direcció musical de l’acte. 

6 joves violoncel·listes celonins a l’acte  
de 300 violoncels pel Tricentenari
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Més de 3.800 alumnes escolaritzats 
a Sant Celoni i la Batllòria

Escoles bressol 
Uns 230 alumnes inicien les classes a les es-
coles bressol del municipi. Segons ha expli-
cat la regidora de Cultura i Educació, Júlia de 
la Encarnación, “malgrat la difícil situació 
econòmica i les retallades del Departament 
d’Ensenyament, un any més s’incrementa 
el nombre d’infants escolaritzats al primer 
cicle d’educació primària, gràcies a la con-
gelació de preus a l’Escola Bressol Municipal 
el Blauet i a l’augment en el nombre d’ajudes 
socials”.

Educació Infantil
Prop de 260 infants han iniciat la seva escola-
rització a P3. Cal destacar que el 96% de les 
famílies de P3 han pogut escolaritzar el seu fill 
a l’escola escollida en primera opció.

Educació Primària
S’incrementa el nombre d’alumnes a l’educació 
primària, amb prop de 1.500 alumnes. Aquest 
increment és degut a l’inici del grup de 6è de 
primària a l’escola Soler de Vilardell. 
En aquest sentit, el Departament d’Ensenya-
ment ja ha encarregat la redacció del projecte 

constructiu de l’edifici definitiu de l’escola. Això 
ha estat possible gràcies al compromís assumit 
per l’Ajuntament de Sant Celoni d’aportar 1,5 
milions d’euros per la construcció de l’edifici 
de l’escola i de l’edifici de formació professio-
nal de l’Institut Baix Montseny.

Educació Secundària
L’educació secundària obligatòria també in-
crementa el número d’alumnes amb prop de 
1.000 alumnes a les aules. L’increment és de-
gut a l’augment del padró de secundària i a què 
l’Institut Escola La Tordera continua creixent i 
enguany ofereix dos grups de 4t d’ESO. 

Batxillerat i cicles formatius
Pel que fa als ensenyaments reglats post-
obligatoris, l’Institut Baix Montseny escolaritza 
més de 350 alumnes als diferents batxillerats i 
cicles formatius. Cal destacar:

- L’increment del nombre d’alumnes que opten 
pels batxillerats científics i tecnològics.

- L’increment del nombre d’alumnes de forma-
ció professional amb l’obertura del 2n curs 
del nou cicle de formació professional de grau 

superior de mecatrònica industrial. Per Júlia 
de la Encarnación, aquest nou cicle formatiu 
“és molt important al nostre municipi ja 
que inicia la formació professional de grau 
superior a l’Institut Baix Montseny i dóna 
continuïtat una família professional de 
manteniment electromecànic molt valora-
da per les empreses de la zona i que manté, 
malgrat la crisi, un percentatge important 
d’inserció laboral.”

Nou projecte d’innovació educativa per potenciar la robòtica  
i les competències científico – tecnològiques

Sant Celoni Robotseny

Dos professors, un de l’escola Josep Pallerola i 
un altre de l’Institut Baix Montseny, conjunta-
ment amb totes les escoles del municipi i amb 
el suport de la Inspecció Educativa, el Centre 
de Recursos Pedagògics i l’Ajuntament de Sant 
Celoni, implementaran aquest curs un nou 
projecte d’innovació anomenat SANT CELONI 
ROBOTSENY.

Els objectius d’aquest projecte són:

- Inspirar als joves l’interès per la ciència i la 
tecnologia, promovent les competències ci-
entífiques, matemàtiques i tecnològiques i 
l’esperit d’innovació i creativitat.

- Implementar la robòtica com a metodologia 
educativa que facilita a l’alumne l’aprenen-
tatge curricular i la visualització de conceptes 
físics i matemàtics.

- Crear un torneig entre escoles que permeti 
compartir coneixements i generi una com-
petència amistosa que motivi l’alumnat.

Robotseny pretén implementar, a les aules de 
5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO, la robòtica 
educativa com a mitjà per treballar i motivar 
els alumnes envers el coneixement científic de 
l’àmbit del tractament de residus. Per tal de 
tirar endavant aquest projecte ha estat impres-
cindible la col·laboració de 7 empreses del 
territori: RENOLIT IBÉRICA, UQUIFA, GIVAU-
DAN IBÉRICA, SALICRU, OXIRIS CHEMICALS, 
HOSPITAL DE SANT CELONI I MC MECÀNICA. 

Abans d’implementar el projectes a les aules, 
durant els mesos d’octubre i novembre, mes-
tres i professors de tots els centres educatius 
del municipi participaran en un curs de forma-
ció impartit pels mestres creadors del projecte, 
dins del Pla de Formació de Zona del Centre de 
Recursos Pedagògics.

El nombre d’alumnes escolaritzats al municipi continua creixent. Aquest passat mes de setembre, més de 3.800 alumnes  
de Sant Celoni i la Batllòria han començat el nou curs escolar amb normalitat.
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Per ser voluntari/a no cal tenir una formació específica, només cal 
tenir ganes d’incidir en l’educació dels infants i de crear amb ell un 
espai de confiança. 

Programes de voluntariat on hi pots participar:

Vols fer-te voluntari educatiu?

• Acompanyament escolar Càritas Parroquial

• Cursos d'àrab de l'associació Al Madaa Horitzons

• Acompanyament escolar a l’Escola d’Adults

• Voluntariat a la Comunitat - Institut Baix Montseny

• Suport a l'aula a l'Escola Bressol Municipal El Blauet

• Aula Taller del Centre Municipal d’Expressió

• Acompanyament lector – programa LEXCIT

Si disposes de temps lliure i vols col·laborar en algun projecte de voluntariat 
educatiu per al curs 2014 - 2015, pots contactar amb la Rectoria Vella trucant 
al 93 864 12 13, o bé enviant un correu electrònic a educacio@santceloni.cat 
o directament al web www.santceloni.cat/11724

El voluntariat d’acompanyament 
lector amb infants de l’escola Soler 
de Vilardell que va començar el curs 
passat a l’espai de la Biblioteca amb 
un total de 7 parelles farà un pas 
endavant aquest any. 

L’Ajuntament de Sant Celoni signarà 
un conveni amb la Fundació Jaume 
Bofill per adherir-se al projecte LEX-
CIT, acompanyament lector per a 
la millora de l’èxit educatiu. Aquest 
conveni possibilitarà rebre assesso-
rament i compartir experiències en 
relació a l’acompanyament lector, 
els voluntaris rebran una formació 

amb la certificació de la Fundació 
Jaume Bofill que acredita la realitza-
ció del voluntariat i podran disposar 
de materials diversos i formació al 
llarg de tot el curs. 

El projecte LECXIT està promogut 
per la Fundació Jaume Bofill i el 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, i té per objectiu incre-
mentar l’èxit educatiu dels infants a 
través del treball per la millora de la 
seva comprensió lectora. La clau 
de LECXIT està en treballar de for-
ma lúdica i amena gràcies al volun-
tariat i a la implicació de l’entorn 
dels nens i nenes que participen en 
el programa.

Així mateix, hi ha la voluntat d’am-
pliar el projecte a la biblioteca de 
l’escola Montnegre i altres escoles 
que hi estiguin interessades.

L’exposició antològica de Marià Vigas que es 
pot veure fins el 2 de novembre a la Rectoria 
Vella ha generat una gran expectació. Durant 
les primeres tres setmanes, més de 700 per-
sones ja la van visitar i l’interès ha continuat. 
L’exposició és una oportunitat única per gaudir 
de l’obra pictòrica d’aquest celoní a qui la seva 
tasca docent i les seves obres li han donat una 
fama merescuda: molta gent el coneix com el 
pintor de Sant Celoni.

La vocació artística de Marià Vigas, nascut al 
carrer Major de Sant Celoni el 1932, se li va 
despertar quan als 13 anys va visitar les pin-
tures murals de Josep M. Sert a la catedral de 
Vic. Joan Roura va ser el seu primer mestre 
particular de dibuix a Sant Celoni. En acabar 
el col·legi, es va formar amb els Salesians de 

Sarrià, a l’escola arts i oficis, on va aprendre 
els procediments del dibuix i el color, les tèc-
niques de les arts decoratives i va descobrir 
els secrets de la perspectiva i el dibuix tècnic. 
També va anar a l’acadèmia del pintor Fran-
cisco Sainz de la Maza, per perfeccionar les 
seves dots i habilitats artístiques i aprofundir 
en la pintura a l’oli. En acabar la formació, va 
treballar en la decoració mural de diverses es-
glésies. El gruix de la producció pictòrica prò-
pia la va desenvolupar entre 1956 i els inicis 
de la dècada dels 70: es va encarregar de la 
decoració mural d’algunes capelles com la del 
Col·legi Cor de Maria de Sant Celoni (1957), o 
l’altar major de l’esglesiola de Sant Miquel de 
Montpol (municipi de Lladurs, Solsonès, 1958). 

Paral·lelament, seguint la tècnica de Josep M. 
Sert, va elaborar pintures sobre tela per encàr-
rec d’amics i coneguts. Són composicions de 
gran format (de més d’un metre d’alçada per 
dos metres d’amplada), farcides de personatges 
i amb multitud de detalls,

treballades amb colors sèpies sobre pa d’or. El 
dibuix, molt ben meditat i elaborat, és sempre 
la base de les pintures.  En els darrers anys les 
seves pintures presenten un canvi destacat, i 
és que releguen els fons daurats per reproduir 
la realitat en tots els colors.  Bona part de les 

obres responen a temes 
bíblics però també n’hi ha 
d’inspiració literària i de sig-
nificat al·legòric. Totes, però, 
mostren el talent d’en Marià 
com a esplèndid il·lustrador. 

Entre 1957 i 1962 Marià Vigas s’encarrega de 
fer, desinteressadament, les portades dels 
programes de festa major de Sant Celoni, amb 
propostes de gran qualitat i un segell persona-
líssim. Més endavant també va dissenyar els 
cartells de la festa, que gràcies a la fàbrica de 
Josep Pàmias, es van estampar sobre paper i 
roba (1973-1980), en un format i una qualitat 
que només es troba a les gran ciutats. Els pro-
grames i els cartells són les obres de Marià Vi-
gas que han tingut més difusió.

A partir dels anys 70 va deixant 
de pintar per dedicar-se a fer 
classes de pintura i dibuix 
tècnic, tasca a la qual s’ha 
dedicat amb vocació fins a la 
jubilació. Com a bon mestre, 
ha encomanat als alumnes 
el seu amor pel dibuix, la 
perspectiva, la geome-
tria... en definitiva: per 
l’obra ben feta.

Èxit de visitants a l’exposició de pintures  
de Marià Vigas a la Rectoria Vella

El programa de voluntariat “l’Acompanyament 
lector” fa un pas endavant!

FINS EL 2 DE  
NOVEMBRE
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4a edició del grup de suport per 
a persones amb addiccions del 
Baix Montseny
El dia 29 de setembre va reprendre a Sant 
Celoni, l’activitat del grup de suport per a 
persones amb addiccions.

El grup de suport forma part de les activitats 
desplegades pel Pla de prevenció de les addi-
cions el Tritó del Baix Montseny; està dina-
mitzat per una educadora social i terapeuta 
amb experiència en prevenció, tractament i 
inserció sòciolaboral en l’acompanyament de 
persones amb addiccions i acull tant a per-
sones addictes a substàncies com a compor-
taments (a la feina, menjar, Internet, mòbil, 
compres, ludopatia, etc).

Es reuneix quinzenalment per treballar els 
diferents aspectes i processos que comporta 

una addicció, com ara la responsabilitat en 
el procés. També proporciona eines de co-
neixement i creixent personal per a poder 
fer front a les dificultats que es presenten a 
la vida quotidiana i a possibles recaigudes. 
Està format per persones que han passat per 
experiències similars i entre totes promouen 
millores i canvis positius a les seves vides.

Les persones interessades en formar-ne part 
han de trucar a l’Àmbit de Comunitat de 
l’Àrea de Serveis a les Persones (93 864 12 
12) i demanar hora per mantenir una entre-
vista prèvia. També ho poden fer presenci-
alment (plaça de Josep Alfaras, 9).

Nova edició del  
curs de Monitoratge 
de lleure
El dilluns 29 de setembre, 19 persones 
van comencar a Sax Sala un nou curs 
per assolir la titulació de Monitor/a 
d’activitats en el lleure infantil i juvenil. 
El curs de està adreçat a totes aquelles 
persones que pretenguin professiona-
litzar-se en el món de l’educació en 
el lleure, dinamitzant activitats amb 
infants i joves, com ara casals d’estiu, 
colònies, campaments, com a moni-
tors/es voluntaris/es en associacions 
de lleure, casals infantils, ludoteques, 
menjadors escolars, etc.

A l’octubre de 2013 va entrar en vigor 
una nova normativa que regula els cur-
sos de formació per poder accedir a la 
titulació de monitor/a i director/a d’acti-
vitats de lleure infantil i juvenil. Aquest 
canvi de normativa, desenvolupat per 
la Direcció General de Joventut, respon 
a la necessitat d’actualitzar els cursos 
de monitor/a o director/a d’activitats de 
lleure infantil i juvenil alhora d’adap-
tar-los a la normativa estatal sobre les 
Certificacions i Qualificacions Profes-
sionals. L’obtenció d’un certificat de 
professionalitat suposa l’increment de 
forma substancial del  currículum pro-
fessional, ja que és un document oficial 
que es valora en qualsevol procés de 
selecció convocat per les administraci-
ons públiques, i acredita professional-
ment davant l’empresa privada.

Per a persones a títol individual

- Ser major d’edat

- Estar empadronat/da al municipi de Sant Celoni 

- No disposar de cap altre hort o terreny de conreu, 
per qualsevol títol. Excepcionalment, es podran 
admetre sol·licituds de persones que disposin 
d’un hort fora d’ordenació en un espai públic, 
les quals estaran obligades a deixar aquell per 
poder ocupar l’hort adjudicat.

- No tenir deutes amb la hisenda local

- No conviure amb cap altre usuari o sol·licitant 
d’un hort municipal. En aquest sentit, només 
s’admetrà una sol·licitud per domicili. En cas 
que es presenti més d’una sol·licitud per domi-
cili, únicament s’admetrà la primera registrada 
en les dependències municipals, restant exclo-
ses la resta.

 

Per a entitats o col·lectius

- Associacions sense ànim de lucre amb seu social 
a Sant Celoni i que estiguin inscrits en el Registre 
municipal d’entitats. En la sol·licitud es designa-
rà una única persona física responsable, amb la 
qual es mantindran totes les relacions derivades 
del procés i en el seu cas, serà la responsable del 
compliment dels drets i obligacions derivats de 
la llicència.

Cal que la persona o l’entitat interessada  
formalitzi una sol·licitud mitjançant instància 
a l’OAC (c. Campins 24 – El Safareig) o bé a  
Comunitat (plaça Josep Alfaras núm. 9) i el 
tècnic de referència es posarà en contacte.

Truca’ns al 93 864 12 12
o bé escriu-nos a eltrito@santceloni.cat

Grup de suport per a persones amb
addiccions del Baix Montseny

Ajuntament de Campins - Ajuntament de Cànoves i Samalús - Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Fogars de Montclús - Ajuntament de Montseny - Ajuntament de Llinars del Vallès

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor - Ajuntament de Sant Celoni - Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera - Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

Ajuntament de Vilalba Sasserra - Ajuntament de Vallgorguina

Parcel·les disponibles a l’horta  
pública al Molí de les Planes
A començament del 2012 l’Ajuntament de Sant Celoni va iniciar el procés d’adjudicació de les 49 parcel-
les situades a les dues zones d’horta pública de la riba de la Tordera a l’alçada del Polígon industrial 
Molí de les Planes. Periòdicament hi ha persones adjudicatàries que, per diferents motius, han renun-
ciat al seu hort i, per tant, en resten de lliures per a la seva ocupació. S’atorguen per ordre de petició. 
Els requisits per poder optar a una parcel·la, segons les bases vigents al respecte són:
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Comunitat

Aquest curs 2014-2015, s’han concedit ajuts 
socials de llibres i material escolar a 464 
alumnes de P3 a 4t d’ESO, per un import total 
de 34.864,06 euros. La situació econòmica ac-
tual fa que enguany hi hagi un 7 % més de fa-
mílies que sol·liciten ajuts de llibres i que no 
superen el llindar econòmic de l’Indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya del  2014. 

Paral·lelament als ajuts, el projecte de soci-
alització i reutilització de llibres que duen 
a terme les escoles i les AMPAS, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, des del 2010, es 
va consolidant i permet disminuir el cost que 
tenen els llibres per les famílies i promoure la 
sostenibilitat econòmica i social.

Hi ha escoles i AMPAS que van apostar ferma-
ment per aquest projecte i estan comprovant 
els seus resultats eamb un estalvi considera-

ble en el cost dels llibres. L’Ajuntament conti-
nua col·laborant i ofereix una subvenció per 
agilitzar la implantació d’aquest projecte a les 
escoles o AMPAS que aquest curs ha estat de 
22.594,86 euros.

Pel que fa als ajuts socials i reserva de pla-
ces per alumnat amb necessitats educati-
ves a totes les escoles bressol del municipi, 
aquest curs s’han escolaritzat 11 infants amb 
necessitats educatives específiques (alumnat 
afectat per discapacitats físiques, psíquiques 
o sensorials o malalties degeneratives greus 
i alumnat que per raons socioeconòmiques 
requereix una atenció educativa específica). 
Alhora s’han concedit 13 ajuts socials a famí-
lies que sol·liciten ajuts d’escola bressol. Això 
comporta una despesa de 27.241,55 euros per 
atendre aquests 24 alumnes durant tot el curs 
2014 - 2015.

Increment dels ajuts socials per pal·liar els efectes de la crisi

L’Ajuntament incorpora un nou 
habitatge per a programes socials
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (AHC) han ampliat el 
conveni de col·laboració incorporant un nou 
habitatge propietat de l’AHC al dos ja conve-
niats anteriorment, per destinar a programes 
socials. Així ho va aprovar el darrer Ple muni-
cipal per unanimitat el 22 de setembre passat. 

A més d’aquests 3 habitatges l’Ajuntament 
compta amb 6 habitatges més, en el marc del 
projecte Lloguer segur, assolint-se per tant la 
xifra de 9 habitatges que es destinen a aten-
dre situacions socials desafavorides de famíli-
es del municipi. 

Des de l’Ajuntament es continua treballant per 
poder comptar amb més habitatges socials 
dins de les diferents actuacions que proposa 
el Pla Local d’Habitatge 2012-2017. En aquest 
sentit, pels propers mesos es preveu una do-
tació de dues unitats més, de propietat mu-
nicipal. Concretament l’Ajuntament promou 
la rehabilitació de dos habitatges existents al 
carrer de Santa Fe, 52 per tal de posar-lo a dis-
posició dels Serveis socials. L’actuació que es 
contempla és l’adequació funcional i normati-
va d’aquests habitatges per a l’ús residencial.

Per segon any s’ha  
realitzat el programa 
Aliment fresc- estiu 2014
L’Ajuntament ha promogut la segona edició 
del programa Aliment fresc amb l’objectiu de 
donar continuïtat durant l’estiu a la garantia 
d’un àpat elaborat amb producte fresc i de 
qualitat per a nens i nenes amb situació eco-
nòmica desafavorida que disposen de beques 
de menjador escolar durant el curs. Enguany 
s’ha dut a terme en col·laboració amb les 
botigues del Mercat Municipal de Sant Mar-
tí i ha permès l’accés de  les famílies d’uns 
60 joves celonins, a productes frescos (carn, 
peix, aviram...) per a l’elaboració d’àpats 
de qualitat. El programa complementa les 
tipologies no fresques (llegums, arrossos, 
llet, olis, enllaunats...) que es distribueixen 
des del servei d’aliments de Sant Celoni, que 
mantenen en conveni Càritas, Creu Roja i 
l’Ajuntament.

Beques pel menjador escolar
Per aquest curs 2014-2015, les famílies de Sant 
Celoni han presentat 271 sol·licituds de beques 
de menjador i el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya  n’ha atorgat 
152 per un valor total de 83.417,90 euros. Si 
bé s’atén un nombre molt més elevat de famí-
lies que l’any anterior, no es dóna resposta a 
l’augment de la demanda (el curs passat es van 
presentar 129 sol·licituds i es van atorgar 81 
beques). A més, en el 95% dels casos la dotació 
de la beca per àpat només cobreix la meitat del 
cost estipulat i això comporta que moltes famí-
lies que no poden assumir aquesta diferència 
no puguin accedir al servei ni comptant amb 
la beca parcial. 

L’Ajuntament de Sant Celoni complementa 
cada curs moltes de les beques i n'atén algu-
nes que han estat denegades. Actualment des 
de Serveis socials s’està treballant a contra re-
llotge per fer les valoracions complementàries 
de cada sol·licitud tenint present les dificultats 
afegides en el procediment per un canvi de cri-
teris de valoració promogut per la Generalitat i 
la comunicació de la resolució per part del Con-
sell Comarcal, d’un sol dia hàbil abans de l’inici 
del curs. Durant les properes dues setmanes, 
es preveu poder concretar el suport addicional 
que aportarà el municipi.

L’Ajuntament  hi destina un 10% més de recursos econòmics
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Habitatge

Oberta la convocatòria 2014 per a ajuts a la rehabilitació

Inscripció de  
8 habitatges 
buits al Registre  
municipal  
d’immobles  
desocupats
El darrer trimestre de l’any es farà efectiva la inscripció al Registre 
municipal d’immobles desocupats dels 8 habitatges en què la pro-
pietat no ha procedit a la seva immediata ocupació. La inscripció 
d’aquests habitatges permetrà poder aplicar un recàrrec del 50% 
en l’IBI i l’obertura si s’escau multes coercitives sens perjudici de la 
possibilitat d’incoar el corresponent expedient sancionador. 

Dels 33 habitatges que van ser objecte del pla d’inspecció de 2013, 
una vegada donada audiència a les persones interessades a les que 
se’ls ha ofert un seguit de mesures de foment disponibles des de 
l’Oficina Local d’Habitatge per a incorporar al mercat de lloguer as-
sequible els habitatges buits i poder-los destinar a aquelles persones 
que per la seva situació econòmica no poden accedir a un habitatge 
lliure, s’han incoat 8 expedients administratius per a declarar en 
situació anòmala d’habitatge buit i desocupat amb caràcter perma-
nent i 9 habitatges més estan en seguiment a fi i efecte de poder 
acreditar que porten més de dos anys buits.

Exempcions fiscals de les 
dacions en pagament
El passat 5 de juliol es va publicar el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de 
juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competiti-
vitat i l'eficiència on l'Estat adopta entre d’altres, algunes mesures que 
avancen una futura reforma fiscal. Destaquen les que afecten a la dació 
en pagament de l'habitatge habitual del deutor o garant del deutor, per 
a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca sobre l'habitatge que, 
amb efectes de l'1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, 
quedaran exemptes de:

- IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques): estaran 
exempts els guanys patrimonials que es generin com a conseqüèn-
cia de la transmissió de l'habitatge en què es compleixin els requi-
sits, realitzada en execucions hipotecàries judicials o notarials.

- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (IVTNU - Plusvàlua): estaran exemptes les 
transmissions de l'habitatge en que concorrin els requisits, realitza-
des en execucions hipotecàries judicials o notarials. 

No s'aplicarà l'exempció quan el deutor o garant transmitent o qualsevol 
altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets de 
quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la 
dació de l'habitatge. A aquests efectes es considera habitatge habitual 
aquell en què el contribuent hagi estat empadronat de forma ininterrom-
puda durant, com a mínim, els 2 anys anteriors a la transmissió, o des 
del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als 2 anys. Serà 
el contribuent qui haurà d'acreditar la concurrència dels requisits a l'ad-
ministració tributària municipal.

Obert el termini per a sol·licitar subvencions 
destinades al finançament de les obres de re-
habilitació dels elements comuns dels edificis 
d’habitatges dirigides per la seva conservació, 
per a la millora de la qualitat i sostenibilitat i 
per realitzar els ajustos raonables en matèria 
d’accessibilitat dirigida a les comunitats de 
propietaris i propietaris únics d’ edificis d’ha-
bitatges.

Requisits necessaris:
- Antiguitat: edificis anteriors a l’any 1981

- Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície 
sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge.

- Nombre d’ habitatges: En general l’edifici ha 
de tenir com a mínim 8 habitatges, llevat 
determinades excepcions.

- Disposar obligatòriament de l’informe d’ava-
luació de l’ edifici que ha de contenir els 
següents documents:

- L’informe d’ inspecció tècnica de l’ edifici ITE

- El certificat d’ eficiència energètica de l’edifici 
existent, diligenciat per l’ ICAEN

- L’informe de les condicions d’accessibilitat 
segons model de l’Annex 3 que consta en les 
bases i que s’ haurà de complimentar mitjan-
çant el formulari existent la pagina web.

- Com a minin el 70% dels habitatges de l’edifi-
ci han de constituir el domicili habitual i per-
manent dels seus propietaris o arrendataris.

Són subvencionables:
- Obres per realitzar els ajustos raonables en 

matèria d’accessibilitat per adequar els edi-
ficis i els accessos als habitatges i locals a la 
normativa vigent.

- Obres de conservació relatives als fonaments, 
estructura i instal·lacions Qualificades com a 
deficiències greus en l’ ITE.

- Obres de conservació relatives a les cobertes, 
terrats, façanes i mitgeres u altres elements 
comuns qualificades con a greus amb l’ITE 
i que s’ executin simultàniament amb les 
actuacions per la millora de la qualitat i soste-
nibilitat.

- Obres per la millora de la qualitat i sosteni-
bilitat que aconsegueixin una reducció de la 
demanda energètica anual global de calefac-
ció i refrigeració de al menys un 30% sobre la 
situació prèvia a les actuacions.

Horari d’atenció
De dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 17 a 19 h

Edifici Bruc (c/ Bruc, 26)
Tel. 93 864 12 15 / 93 864 12 10 
www.santceloni.cat/habitatge
habitatge@santceloni.cat

Oficina Local  
d’Habitatge
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Territori

Des de fa unes setmanes, l’Ajuntament de Sant 
Celoni ha iniciat una campanya per la regulació 
de la presència dels animals al carrer. Concre-
tament, es vol fer èmfasi en tres aspectes:

- Obligatorietat de tenir els animals censats i 
identificats amb microxip. 

- Obligatorietat de portar-los lligats i amb la pla-
ca censal mentre estiguin en espais públics i 
en els casos d’animals considerats potencial-
ment perillosos circular amb morrió.

- Responsabilitat de les persones que conduei-
xen els gossos de recollir-ne els excrements.

La campanya s’ha dividit en tres fases, la 
primera i la segona basada bàsicament en 
recordar als propietaris les seves responsabili-
tats, informant-los de la normativa actual fent 
referència a les sancions que suposaria les pos-
sibles infraccions i, una tercera, sancionadora.

Aquesta campanya s’està realitzant conjunta-
ment entre les àrees de Territori i de Seguretat 
Ciutadana i la incorporació d’un agent cívic a 
través d’un pla d’ocupació promogut per l’Ajun-
tament de Sant Celoni amb el suport de la Di-
putació de Barcelona.

Dins el programa municipal de seguiment 
d’aplicació de fitosanitaris, a mitjans d’estiu 
es va fer un tractament preventiu a l’arbrat 
viari d’alguns dels carrers de Sant Celoni. Els 
organismes a controlar van ser insectes xu-
cladors de saba, tipus pugó, cotxinilla i tigre 
del plàtan que, en cas que infestin l’arbrat, 
provoquen assecaments a les fulles i les 
branques, brutícia al carrer per melassa i 
aparició de fongs als arbres, com l’oïdi. 

Els productes emprats estan autoritzats pel 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, i compleixen amb el requeriment 
de la Comissió municipal sobre ús de fito-
sanitaris d’evitar productes que continguin 
cipermetrina.

Intervencions de manteniment: A la plaça de la Creu s’ha instal·lat una barana per millorar l’accessibilitat i seguretat. S’han reparat diversos bancs davant 
l’Escola bressol municipal i a la plaça del carrer Tordera de la Batllòria. 

Comença una campanya per la regulació  
de la presència dels animals al carrer

Tractament fitosanitari 
preventiu a l’arbrat viari

Actuacions a la via pública

Tala del desmai carrer Dos de maig
El desmai del carrer Dos de maig es va tallar pel 
risc que suposava. Els darrers anys ha patit diver-
sos atacs de barrinadors i la podridura de les en-
forcadures han anat creixent, a més l’escorça d’un 
lateral del tronc estava saltant evidenciant el de-
crèpit estat en què es trobava. La caiguda d’una 
branca a finals de juny va marcar el punt final.

Manteniment de zones verdes a Can Sans
El manteniment de les zones verdes de Can Sans 
s’ha fet a través del personal contractat en el dar-
rer pla d’ocupació, promogut per l’Ajuntament 
de Sant Celoni amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.

Millora al paviment del Cementiri municipal 
S’ha fet un nou  paviment de formigó a una part 
del cementiri municipal que presentava un estat 
de deteriorament considerable: paviment es-
querdat, desnivells que dificultaven la mobilitat i 
l’accessibilitat.

Tigre del plàtan
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Un altre tram de muralla passa  
a ser patrimoni municipal 

L’Ajuntament  ja ha rebut el document corresponent a l’avantprojec-
te del futur Museu del Bosc redactat per l’Arquitecte Javier de las 
Heras i amb la col·laboració de Martí Boada i Jorge Wagensberg. En 
aquests moments, els tècnics municipals i els assessors externs estan 
revisant l’avantprojecte de cara a ajustar-lo a les necessitats i funcio-
nalitat requerides.

Segons recull l’avantprojecte, el Museu del Bosc tindrà una superfície 
aproximada de 6500m2 construïts distribuïts en quatre nivells i que in-
corporen aparcament, sala d’exposicions permanents, sala d’exposici-
ons temporals, tallers, sala d’actes, magatzems, botiga, bar-restaurant 
i la resta d’espais auxiliars necessaris pel seu funcionament. Se situarà 
en una parcel·la d’equipament que s’obtindrà en el sector P-16 Resi-
dencial Institut en el triangle que formaran la perllongació d’Esteve 
Cardelús, la carretera de Campins i la línia del tren de gran velocitat.

El museu disposarà d’espais d’exposició interiors i exteriors seguint 
un programa museogràfic que combina l’observació de la realitat 
natural amb els elements expositius més moderns i d’altres més clàs-
sics. Es preveu un lloc significatiu pels espais on els mateixos visitants 
poden interactuar i experimentar com els espais de taller assistit per 
a visites escolars.

El pressupost base de partida s’estimava en uns vuit milions d’euros tot 
i que caldrà ajustar aquesta xifra durant la redacció del projecte.

Durant el mes de setembre s’han enllestit les obres d’instal·lació de se-
màfors per regular tant el pas de vehicles com el dels vianants a la cru-
ïlla de la carretera de Campins (BV-5114)  amb l’Institut Baix Montseny. 
Aquestes obres les ha tirat endavant la Diputació de Barcelona amb 
conveni i col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni per 
garantir una millor seguretat a les entrades i sortides de l’equipament.

Amb aquesta actuació, s’ha donat resposta a una de les demandes i 
preocupacions de l’AMPA de l’IES que sempre havia reclamat més se-
guretat en aquesta cruïlla molt transitada per pares, mares, alumnes i 
professors en hores punta.

Aquest mes de setembre han acabat les obres 
de reparació i consolidació de part de la fin-
ca de la plaça dels Estudis número 6 que 
permet deixar al descobert un nou tram 
de muralla de Sant Celoni.  Aquesta finca és 
la continuació de l’espai de la Torre de la For-
ça que ja porta uns anys recuperat i obert al 
públic. L’Ajuntament fa uns mesos va adquirir 
part de la finca i tot seguit n’ha adequat l’espai.

Amb aquesta actuació és possible observar un 
nou tram de la muralla situat just a continuació 
del que ja es pot visitar i comprovar el que era 
el Sant Celoni original, un nucli emmurallat i 
clos. S’ha consolidat l’estructura i coberta exis-
tents, s’han netejat i adreçat portes i obertures 
i s’ha establert un itinerari sense graons man-
tenint el paviment original.

L’adquisició de l’espai i les obres de recuperació 
han tingut un cost de 59.980,30 euros finançat 
en un 60% per la Generalitat de Catalunya a 
través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalu-
nya i la resta per l’Ajuntament de Sant Celoni.

L’Ajuntament ja disposa  
de l’avantprojecte del futur  
Museu del Bosc 

Semàfors  a la cruïlla de  
l’Institut per millorar la  
seguretat durant les  
entrades i sortides 



16

Esports
La Batllòria tindrà camp de futbol  
de gespa artificial

El 18 d’octubre tindrà lloc una nova edició de 
la clàssica montsenyenca, que permet gaudir 
de la muntanya en un dels moments més es-
plendorosos de l’any. Enguany, el Centre Ex-
cursionista Sant Celoni, vol fer un pas més cap 
a la consolidació de la marxa, tot incorporant 
un bon seguit de novetats. La més rellevant: 
la incorporació de la Massaiada (46 km) a les 

tradicionals Marxeta (15 km)  i Marxa (2 km),). 
Una opció per a les persones més preparades 
que permet alhora ampliar l’abast territorial i 
paisatgístic de l’event. A més a més, l’organit-
zació vol aportar un ambient encara més fes-
tiu, amb la instal·lació d’inflables per a menuts 
a la arribada (Zona esportiva 11 de setembre), 
per fer més còmode i divertida l’acollida dels 

participants; una xocolatada; animació mu-
sical; animació als avituallaments... Per no 
perdre-s’ho! 

Més informació  
www.marxapelmontseny.com

Esportistes del Club 
Tennis Montnegre al  
2n Torneig ITF Senior
4 esportistes del Club Tennis Montnegre van 
participar la setmana  del 22 al 27 de setem-
bre al 2n Torneig ITF Senior de Saint Jean de 
Luz, al País Basc francés.  Els participants 
locals van ser: Ramon Anfruns, Joan Arenas, 
Maria Danés i Roser Renau. Els millores resul-
tants els van tenir les fèmines Maria Danés 
va disputar la final de consolació individual i 
juntament amb Roser Renau van disputar la 
final de dobles femení.

Comunicació

L’emissora municipal Punt 7 
Ràdio Sant Celoni continua sent 
la millor plataforma d’informa-
ció i comunicació per als veïns 
i veïnes del municipi i del Baix 
Montseny. Un servei que s’ha 
vist reforçat en els darrers anys 
amb l’emissió per Internet, amb 
què les persones residents fora 
del municipi han pogut sintonit-
zar l’emissora municipal des de 
qualsevol punt amb connexió 
a Internet. Ara, l’emissora fa 

un pas endavant i estrena un nou sistema que 
permet ampliar i millorar l’accés a l’emissora a 
través d’Internet.  Segons el regidor de Comuni-
cació, Jaume Tardy, “en aquesta ocasió, es mi-
llora i amplia la connectivitat, que per primer 
cop inclourà també els dispositius mòbils com 
els smartphones i les tauletes i que permetrà 
la connexió simultània per Internet de més de 
200 persones”. 

Aquestes facilitats se sumen al servei d’emma-

gatzematge d’àudio (podcasting) disponible 
al web municipal. Des del Servei a la carta  
www.santceloni.cat/alacarta, en qualsevol mo-
ment els oients es poden descarregar i escoltar 
els programes que s’han emès durant les darre-
res temporades. 

Per escoltar en directe Punt 7 ràdio, només cal cli-
car a l’enllaç www.santceloni.cat/radioendirecte

Campanya per informar de la 
suspensió de la consulta

La ràdio municipal de Sant Celoni, Punt 7 Ràdio, 
ha iniciat una campana informativa per comuni-
car als ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni que 
la campanya “Tu decideixes” ha estat suspesa 
cautelarment, i de forma temporal, per l’acord 
del Tribunal Constitucional d’Espanya. 

Aquesta campanya respon a la necessitat d’in-
formar la població sobre la suspensió d’una 
consulta que, prevista per al 9 de novembre, ha 

generat un fort interès en una part important 
de la població, manifestada en diferents actes 
públics, així com atenent a la moció del dia 22 
de setembre del Ple de Sant Celoni, on en sessió 
extraordinària va aprovar la moció de suport del 
món local a la convocatòria de consulta sobre el 
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 
2014. La moció va rebre els vots a favor de 13 
dels 17 regidors del plenari: 3 regidors del PSC 
(Jaume Tardy, Magalí Miracle i Manel Bueno), 7 
regidors de CiU, 2 de la CUP, 1 d’ICV-EUiA; i 4 
abstencions del PSC.

Amb aquesta iniciativa, Ràdio Sant Celoni vol 
informar la població dels motius que han portat 
a aturar aquesta campanya informativa sobre la 
consulta de 9 de novembre, donat que la con-
vocatòria de la consulta va ser emesa per Ràdio 
Santa Celoni fins al moment en què es va rebre 
les providències del Tribunal Constitucional. 

El contingut d’aquestes falques és estrictament 
informatiu i en cap cas es pot considerar que 
sigui informació sobre la consulta. 

El  Camp de futbol de la Batllòria tindrà gespa 
artificial. Aquesta millora s’inscriu en el pro-
jecte de remodelació amb què s’està treballant 
per aconseguir  un equipament esportiu mo-
dern, adequat a l’actualitat, que ofereixi igual-
tat d’oportunitats en condicions de joc, segure-
tat, higiene, competitivitat, tant a esportistes 
batlloriencs com celonins.  El Ple municipal de 
24 de juliol passat va aprovar la dotació neces-
sària per a l’actuació i amb la contractació del 
projecte tècnic que es materialitzarà en breu , 
es podrà licitar les obres abans de final d’any.

El Camp de futbol de la Batllòria és la instal-
lació esportiva municipal de més antiguitat que 
no ha estat objecte de cap procés de modernit-
zació, fora de la posada al dia del sistema d’en-
llumenat del terreny de joc, que es va abordar 
a mitjans dels anys dos mil. Aquest fet implica 
que, malgrat el manteniment que s’hi ha apli-
cat, la instal·lació estigui lluny dels paràmetres 

de qualitat en què es troba a la gran majoria 
d’equipaments esportius d’aquesta tipologia i, 
per tant, que presenti mancances en relació la 
normativa esportiva, l’accessibilitat, la confor-
tabilitat d’ús, el dimensionat de prestacions, la 
seguretat, etc.

La Batllòria aplega una llarga tradició en la 
pràctica del Futbol -80 anys-. Durant les dar-
reres dècades aquesta presència ha estat en-
carnada pel CE Inacsa la Batllòria que, en una 
íntima col·laboració societat civil-empresa-ad-
ministració pública, ha sostingut l’activitat de 
manera persistent. Ara el CE la Batllòria està 
treballant amb diversos equips de futbol base 
femenins i masculins, en una embranzida de-
cidida per consolidar aquesta modalitat espor-
tiva al poble. L’empenta de la remodelació del 
camp és, alhora, un reconeixement i un impuls 
a aquesta tasca.

37a Marxa pel Montseny: novetats interessants!

Escoltar Punt 7 ràdio, també des de dispositius mòbils
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Sostenibilitat

Creació de la Xarxa 
local de comerços 
respectuosos amb  
el Medi Ambient i  
de Qualitat
L’Ajuntament de Sant Celoni ha iniciat una 
campanya per reduir i fer una bona gestió 
dels residus que es produeixen als co-
merços, bars i restaurants amb la creació 
d’una Xarxa local de comerços respectu-
osos amb el Medi Ambient i de Qualitat.

El principal objectiu és establir una línia de 
col·laboració estable entre l’Ajuntament i 
el sector comercial i de la restauració de 
Sant Celoni mitjançant un conveni que 
regula una sèrie d’acords i compromisos 
que suposen una millora de les pràctiques 
de gestió de residus i l’ampliació de l’ofer-
ta comercial dels establiments adherits. 
Els establiments que s’adhereixin s’han 
de comprometre a participar de manera 
activa en les recollides selectives i a re-
alitzar canvis concrets que fomentin la 
reducció dels residus (disminució/subs-
titució de les bosses i safates de plàstic, 
promoció dels envasos retornables, venda 
de productes a granel, augment de l’oferta 
dels productes de la línia ecològica, entre 
altres). Aquesta adhesió es mostrarà amb 
un distintiu de compromís amb el medi 
ambient i de prestigi que els diferenciarà 
de la resta d’establiments. Aquests esta-
bliments podran  comptar amb el suport 
de personal tècnic municipal per analitzar 
les oportunitats de millora del seu comerç 
per garantir que les persones consumido-
res comprin d’una forma més respectuosa 
amb el medi ambient i millorar la gestió 
dels residus.

Tots els establiments adherits formaran 
part de la Guia de Comerços Respectuosos 
amb el Medi Ambient i de Qualitat.

Millores en la neteja viària  
a Sant Celoni

La setmana passada, l’alcalde Joan Castaño 
acompanyat de la regidora d’Espai Públic, Isabel 
Coll va comprovar in situ el funcionament de la 
nova maquinària

Des de principis d’estiu Sant Celoni compta 
amb una nova contracta del servei de neteja 
viària que ha permès millorar el servei: s’ha 
incrementat la freqüència del servei en algunes 
zones, s’ha millorat l’ajust amb la xarxa viària 
actual i s’ha modernitzat la maquinària amb la 
compra de dues escombradores amb més po-
tència d’aspiració, major velocitat de desplaça-
ment, major capacitat i més respectuoses amb 
el medi (reducció del soroll i de les emissions 
de gasos).

La nova contracta també contempla sistemes 
objectius per valorar el servei i controlar-ne la 
qualitat. La voluntat és oferir un servei de qua-
litat que garanteixi una percepció òptima per 
part de la ciutadania al mateix temps que la 
compromet a col·laborar en l’objectiu d’acon-
seguir un municipi més net.

dijous 
16 d’octubre

inici: 12.20 h 
final: 12.30 h

Recollida de  
voluminosos  
porta a porta
Recordeu:  

Es tracta d’aquells residus  
que per la seva grandària  
no poden dipositar-se als  
contenidors habituals del  
carrer (mobiliari, grans  
electrodomèstics (neveres,  
rentadores, etc.), matalassos, 
somiers, andròmines i estris  
diversos de la llar, etc.

Si no els podeu portar a la  
Deixalleria, podeu utilitzar el  
servei de recollida domiciliària  
el primer dimarts de cada mes,  
de 6 a 15 h. 

Atenció, cal deixar els  
voluminosos a primera hora!
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Espai públicEspai Obert

El camí que tots plegats vàrem encetar ara 
fa 25 anys per la Ciutat Gegantera ja està 
recollint els seus fruits. Des de la Colla de 
Geganters i Grallers, una vegada més, el 
nostre sincer agraïment a totes les escoles 
per participar a la Trobada, ja que gràcies al 
vostre treball i perseverança, hem aconseguit 
que Sant Celoni sigui un poble de gegants.

Cal destacar que l’acte mes emotiu ,va ser 
l’entranyable record que vàrem tenir per en 
Pere Oms, geganter i col·laborador incan-
sable que l’any passat va estar fins el darrer 
moment amb nosaltres. Pere sempre et 
tindrem en el nostre cor.

Aquest any, els entrebancs meteorològics 
que vàrem haver de superar per dur a terme 
el sopar popular ens van ensenyar la cara 
més positiva de Sant Celoni, ja que tant la 
colla de geganters, com tot el personal de 
l’àrea de cultura i moltes persones anònimes 
del nostre poble, vàrem fer pinya perquè fos 
possible un canvi d’ubicació en molt poc 
temps i assolíssim el repte de sopar tots ple-
gats al pavelló.

I com no, una salutació molt cordial per la 
Srta. MUNTANYETES, esperant que tingui un 
bon viatge en la seva estada a Brodway.

Una vegada més, gràcies Sant Celoni per 
estar al nostre costat.

La Colla

A la Srta  
Muntanyetes
No puc passar per alt l’afalac que et fa 
el Sr. Baró de Pam I Mig quan et diu 
que fa molt d’alt standing que una cà-
mera vagi al “Fotocol” que has muntat. 
Amb aquest posat tant de coqueta, 
no sé que deuen pensar les feministes 
de la “Srta”…Si t’ho passes bé amb el 
paper de “prota”, em sembla bé. D’això 
es tracta aquests dies de Festa Major: 
de passar- ho bé.

Amb aquests cursets que has fet deus 
haver anat a casa del Baró de Pam i 
Mig; és a dir, a algún dels castells que 
té. No sé si has estat al de les Agudes, 
Miravalls , Montclús ….o a algun altre 
dels set castells de la conca de la Tor-
dera. Segurament que deus haver anat 
al més proper per allò de les despeses, 
quantes menys, millor, per no trencar 
el pressupost de la Festa Major que 
l’equip de govern ens té congelat des 
de fa uns anys a tots els celonins. Tan-
mateix, alguna cosa s’haurà hagut de 
retocar aquest any per posar “mentor” i 
no remoure el pressupost.

En el teu rondar pels castells, hi avis-
taràs draps amatents sempre a les 
batzegades del vent, draps que no es 
cansen de pregonar territori; són draps 
de colors que serveixen de senyal. Si 
a més, en el teu rondar, ensopegues 
algun poble  que celebra  la Festa Ma-
jor, veuràs  que ho fan ornamentant els 
Pals, també amb draps. Talment com tu 
t’abilles per a la festa ,els pobles baten 
al vent els draps per senyalar festa.

Quan vegis el mentor Sr Baró, que se-
gur que en sap molt d’entremaliadures, 
pregunta-li perquè al nostre poble, Srta 
Muntanyetes, els draps que són senyal 
de festa, que són les nostres banderes, 
ens els tenen segrestats.

Esteve Rodoreda

Felicitats Darío Roa! 
El celoní Darío Roa ha guanyat per 
segon any consecutiu el Campionat 
estatal de cub de Rubik disputat a finals 
de setembre a Madrid i ha aconseguit 
el rècord estatal amb un temps de 8,48 
segons de mitjana en cinc intents. El jove 
té 17 anys i estudia segon de Batxillerat 
a l’Institut Baix Montseny. Darío Roa, que 
és autodidacta, es va aficionar al cub de 
Rubik quan tenia 11 anys. Té el rècord 
d’Espanya amb un temps de 6,78 se-
gons. Aquest mes d’agost va aconseguir 
el 6è lloc al Campionat Europeu celebrat 
a Dinamarca.
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Festa Major de Sant Celoni 2014

Sant Celoni compta 
amb més de 300  
voluntaris per  
a la campanya  
“Ara és l’hora”
El passat dissabte 4 d’octubre Sant Celoni 
va donar el tret de sortida a la campanya 
“Ara és l’hora” amb la gigaenquesta que 
també es va realitzar amb molts pobles i 
ciutats de Catalunya. 

Més de 170 voluntaris i voluntàries  es van 
distribuir per Sant Celoni per recollir la 
veu dels celonins i celonines sobre com 
ha de ser el país nou que volem construir 
entre tots. 

A més de la gigaenquesta, els més de 
300 voluntaris i voluntàries de Sant Celoni 
d’”Ara és l’hora” duran a terme altres acci-
ons fins el 9 de novembre: tacar de groc, 
captació de nous voluntaris, actes de cam-
panya, col·laboració de la gigaenquesta a 
altres municipis de la comarca...

“Ara és l’hora” és la campanya unitària que 
promou l’Assemblea Nacional Catalana 
i Òmnium Cultural amb la voluntat de 
treballar perquè guanyi el “sí” a la indepen-
dència de la consulta del 9 de novembre 
i alhora aprofitar l’oportunitat històrica de 
construir un país millor per a tothom.

SÍ i SÍ, arribarem al 9N per a poder VOTAR
SÍ, hi ho farem TOTS els veïns i veïnes de 
Sant Celoni i la Batllòria, gràcies al nostre 
esforç, el dels polítics i el de la societat civil, 
el de tots, els que volem ser lliures, perquè 
el proper 9 de Novembre del 2014 tots 
nosaltres podem votar i decidir, i això ho 
farem perquè:
- Tenim el dret a decidir el nostre futur polític, 

un dret reconegut internacionalment.
- S’ha de complir amb el que una gran ma-

joria vàrem votar a les passades eleccions 
catalanes: fer una consulta per decidir el 
nostre futur. 

- La democràcia és obeir la voluntat dels 
ciutadans. 

- NO acceptarem que un tribunal polític 
del PP i del PSOE ens prengui un dret 
fonamental.

Ens hem guanyat el nostre dret a votar i, 
malgrat les lleis, tribunals i les inamovibles 
estructures de l’estat espanyol, si volem 
arribar el 9N i votar, encara manquen realitzar 
tot un conjunt de tasques organitzatives i 
logístiques, ja sigui a nivell nacional com a 
nivell local. 
Des d’aquí encoratgem i agraïm als treballa-
dors municipals, de la generalitat o de l’estat 
espanyol, sigueu del àmbit de la justícia, 
bombers o metges, sigueu funcionaris i 
laborals: ajudeu-nos a que arribem al 9N i 
que puguem votar. Confiem amb vosaltres, 
nosaltres us recolzem.
I així junts, construirem un nou país, molt mes 
just i amb llibertat,
- Net, inflexible amb els corruptes
- Sense l’espoli fiscal i sense les retallades
- Amb feina i oportunitats per a tothom
- Amb salut i educació públiques i de qualitat.
- Obert al món, amb qualitat democràtica i 

integrador.

Vull ser lliure 
Vull un nou país

www.esquerra.cat/santceloni
Assemblea Nacional Catalana 
Òmnium Cultural Sant Celoni

Si vols fer-te voluntari inscriu-te a: 
www.araeslhora.cat
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El 9N,  
volem votar  
i votarem!
A aquestes alçades de 

la partida, després de la suspensió per part del 
Tribunal Constitucional (TC) del referèndum del 
9N, la CUP no contempla cap altra opció que 
seguir acatant la legitimitat i la legalitat catalana i 
portar a terme la consulta, una consulta que ja és 
imprescindible, irrenunciable i inevitable, i entre tots 
ara l’hem de fer irreversible.

Cal recordar-ho: hem arribat on som gràcies a 
la mobilització persistent i constant del poble. 
A diferència d’Escòcia, on l’autodeterminació la 
van pactar el primer ministre escocès i l’anglès, 
a Catalunya el poble és el que ha posat a 
l’epicentre de l’agenda política l’exercici del dret 

d’autodeterminació. I és per això que només 
obeirem el mandat de la majoria del poble que 
vol votar i en cap cas ens farem enrere per la 
decisió presa per 12 jutges.

El TC no té legitimitat democràtica per prohibir 
l’exercici de la democràcia. I encara menys 
després d’haver-se’n anunciat la resolució per 
boca dels seus representants polítics, cosa que 
vulnera els principis més elementals de l’Estat de 
dret: la separació de poders. I sense separació de 
poders, i segons el liberals, no hi ha possibilitat de 
democràcia.

Independència per fer realitat un país 
més just i igualitari

Ara tenim l’oportunitat de construir un país més 
just, solidari i igualitari, un projecte de millora de 
la societat: retallant les injustícies i la pobresa i 

fent realitat un país governat per tots i no per una 
minoria, molt minoritària però molt adinerada i 
corrupte.

Constatem que la Generalitat té totes les 
condicions democràtiques, polítiques i logístiques 
per celebrar la consulta, no hi ha excuses. Tot 
està a punt, és només qüestió de voluntat política. 
Per tot això, emplacem tothom a donar suport a 
la consulta tant sí com no i a fer-se voluntari de la 
campanya unitària pel SíSí i la campanya de les 
Esquerres pel SíSí.

Tenim el camí, les eines, la gent i la legitimitat 
democràtica. No ens fem enrere i saltem la tanca. 
Saltarem, votarem i guanyarem!  
CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat 
www.facebook.com/infocup

Grups municipals

Dret a decidir 
si, drets socials 
també.
Hola ciutad@ns,

El títol del present article 
és un dels eslògan de l’ultima campanya a les 
eleccions al parlament de Catalunya per part d’ICV, 
és anecdòtic que aquest comencés, “i tant si 
podem... dret a decidir sí, drets social també”.

En un temps tan convuls com l’actual escenari 
polític Català i Espanyol, caldria fer una breu 
aturadeta, analitzar una mica els fets, la situació 
que ens envolta i fer una reflexió sobre el nostre 
municipi. En els darrers dies ens ha arribat 
una resolució per la qual ens treuen serveis 
d’ambulància a la zona del Baix Montseny. 
L’administració sanitària comarcal no té en compte 
que Sant Celoni actua com a capital de comarcal 

en aquest sentit i servei, aplega a altres municipis 
com Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, 
Vallgorguina, Vilalba, Campins, Gualba, Fogars 
del Montseny i La Batllòria. A més a més, 
territorialment són a l’altra punta de la comarca on 
es concentren els grans centres d’atenció sanitària, 
com a Granollers i Mollet, i sense cap dubte 
Barcelona. Si ens retallen serveis, com poden 
atendre les urgències?

D’altra banda, des de fa un mesos el grup ICV 
Sant Celoni- La Batllòria ha estat treballat el 
tema de l’alta sinistralitat a la C-35 al seu pas per 
Sant Celoni, mocions al parlament, recollida de 
signatures, presentació d’aquestes i altres per 
tal d’aturar aquesta compromesa situació, i així 
continuarem en els propers mesos. D’aquí uns 
dies ja veureu que estem treballant per fer una 
altra mobilització ciutadana de cara a pressionar 
l’administració a resoldre el problema.

Però estimats conciutadans, arribats a aquest 

punt, és quan un s’ha de fer aquesta reflexió: Per 
què no tenim les infraestructures adequades? 
Per què ens treuen els serveis que tenim? és 
que som ciutadans de segona classe?... Ni-ni, ni 
infraestructures, ni serveis.

Per tant des d’ICV Sant Celoni-La Batllòria 
treballarem i participarem amb totes les 
mobilitzacions i manifestacions en contra del 
paquet de mesures que està portant a terme el 
govern de la Generalitat i afecten a la ciutadania. 
A més demanem el suport popular per tal d’aturar 
aquesta difícil situació.

Bé, com dèiem abans... “dret a decidir sí, però 
drets socials també”, 

Grup municipal ICV Sant Celoni i  
La Batllòria 
icvsantceloni@ymail.com

Volem votar!
Els catalans i les catalanes 
hem manifestat per tots els 
canals possibles que volem 
votar: concentracions de 
centenars de milers de 

persones d’ençà de la sentència contra l’Estatut 
l’any 2010, diverses resolucions al Parlament 
de Catalunya aprovades per una amplíssima 
majoria i, darrerament, les mocions a 920 dels 947 
ajuntaments del país.

El dret a decidir, el dret d’autodeterminació dels 
pobles, ha estat definit com un dret fonamental a 

la Carta fundacional de les Nacions Unides (1945) i 
al Pacte internacional de Drets Civils i Polítics 
(1966). Però el govern espanyol del PP està 
ancorat a l’antic règim on la divisió de poders del 
vell Montesquieu ha desaparegut, i ens imposa 
una mena de despotisme constitucional que 
arrossega Espanya a la vergonya.

Per sort, seguim convocats pel 9N. Pel govern 
de la Generalitat, per CiU, ERC, ICV-EUiA, la CUP, 
per Òmnium Cultural, l’ANC, Súmate i centenars de 
milers de persones que fan una feina inestimable 
i que canviarà el rumb de totes les generacions 
venidores. 

A Sant Celoni també hi som. Però hem de 

lamentar que l’alcalde Castaño no hi sigui. Que 
no votés a favor de la moció que han aprovat 920 
ajuntaments de tots colors i que defensa el dret a 
vot dels seus ciutadans. Ni ell, ni la meitat del seu 
equip, que sovint canvien d’opinió en els diferents 
posicionaments que hem pres en aquest àmbit com 
a consistori.

Volem votar i seguim convocats. Encarem la recta 
final amb l’ànim serè i l’esperit fort com el President 
ens va demanar. I, junts, ens en sortirem. 

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

Recuperem  
la memòria!

Un país ha de mirar al passat 
per entendre el seu present 
i poder mirar cap al futur. 

Aquest és precisament el lema de l’anunci del 
Tricentenari que commemorem aquest any: hem 
estat, som i serem. 

A Santa Celoni ho hem entès així, i no sols pel 
que fa a la nostra història més antiga, sinó també 
a aquells fets històrics que s’han produït fa tot 
just vuitanta anys, i que han afectat directament o 
indirecta la vida de molts dels nostres ciutadans i 
ciutadanes. 

El record encara és viu. Per això hem impulsat el 
treball de recuperació de la memòria històrica a la 
nostra vila, i no per nostàlgia, sinó perquè forma 
part de la nostra herència. 

L’any passat vam poder conèixer de primera mà el 
dolor de l’exili i de l’èxode després de la guerra,. 
Un èxode que, en alguns casos, van portar a con-
ciutadans nostres a l’horror dels camps de concen-
tració nazis. 

Aquest any l’Ajuntament organitza les II Jornades 
de la Memòria Històrica amb un conjunt d’activi-
tats que pretenen donar a conèixer l’evolució polí-
tica i social de la II República a Catalunya i a Sant 
Celoni entre els anys 1931 i 1936. Un període que 
comença amb l’inici d’una gran il·lusió, d’una fita 

històrica, com és la sortida d’un desprestigiat rei 
d’Espanya i la proclamació d’un règim republicà ple 
d’esperances que, recordem-ho, va ser frustrat per 
un cop d’estat militar que va abolir drets i llibertats 
en aquest país durant uns llargs quaranta anys. 

La història la fem entre tots i totes. 

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

L1 -   M. Pérez  629 87 80 70 
L2 -  J. Codina  617 55 42 66 
L3 -  J. Muñozo  659 49 44 11 
L4 -  R. Álvarez  629 69 48 67 
L5 -  J.C.Rossà  649 44 77 52 
L6 -   G. Álvarez  670 27 90 90  
L7 -   S. Villaescusa 608   13   09   12

octubre Taxi  
guàrdia 

Taxi 
retén 

6 - 12 L7 L5

13 - 19 L1 L6

20 - 26 L2 L7

27 oct. - 2 nov. L3 L1

novembre

3 - 9 L4 L2

10 -16 L5 L3

17 - 23 L6 L4

24 - 30 L7 L5

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

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

AGENDA  
ACTUALITZADA A 

www.santceloni.cat/ 
agenda

RECTORIA VELLA 
6 setembre -  2 novembre

Marià Vigas 
1956 -2014

Horari:  
De dijous a dissabte de 17 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h

CAN RAMIS 
8 - 23 novembre

Imatges de Sant Celoni 
entre 1931 i 1936 

Horari:  
Dissabtes de 18 a 20 h 
Diumenges i festius de 12 a 13.30 h i de 18 a 20 h

BIBLIOTECA 
L’ESCORXADOR 
1-31 d’octubre

Una història fictícia sobre una 
realitat amagada 
Jordi Torras Vasco
Horari:  
Dimecres de 10 a 13.30 h 
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h

OCTUBRE

NOVEMBRE
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Mas 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6
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Sancho 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
Vigas‐Cardona 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 3 4 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

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

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 1

Maig Juny Juliol Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre

Farmàcies de guàrdia 2014

Gener Febrer Març Abril

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

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

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 1

Maig Juny Juliol Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre

Farmàcies de guàrdia 2014

Gener Febrer Març Abril

teatre,
música i
circ

SANT  
CELONI

de setembre 
a desembre

Dimecres 
15 de octubre
Maridatge de vins naturals amb 
verdures biodinàmiques
Tardor gastronòmica 2014 
Preu: 15 €

 A les 21 h
 Al restaurant El Racó d’en Marc

Dijous 
16 de octubre
Prova de sirenes 
PlaseQCat 
Inici: 12.20 h 
Final: 12.30 h

Ei, Petrell!: quadern d’un 
navegant solitari, de Julio Villar
Club de lectura Carretera i Manta

 A les 19.30 h
 A la Biblioteca l’Escorxador

Divendres 
17 de octubre
Sopar de Tardor acompanyat 
amb bona música en directe
Tardor gastronòmica 2014 
Preu: 20 €

 A les 20 h
 Al restaurant Taverna l’Ofici

Dissabte 
18 de octubre
Fest-@ la Carretera 
Fira de botigues, activitats 
diverses, tallers, música...  

 Durant tot el dia 
 A la carretera Vella (De la plaça 

de la Creu fins al carrer Sant Joan) 
Organitza: Comerciants 
de la carretera Vella

Dia Internacional  
del Càncer de Mama 
Taula informativa, gegants, 
bastoners, timbalers, country, 
il·luminació de la façana de 
l’Ajuntament 

 Durant tot el dia
 A la plaça de la Vila

Organitza: Associació Catalunya 
contra el Càncer

Visita guiada a l’hort biodinàmic 
de Joan Salicrú
Tardor gastronòmica 2014 
Preu: gratuït

 A les 10 h
 A l’hort d’en Joan Salicrú

Cinema: Campaneta,  
fades i pirates
CINC - Cinema infantil en català 
Preu: 4,20 € 

 A les 16.15 h
 Ocine - Centre Comercial Altrium

Mostra de tapes i  
platets de tardor
Tardor gastronòmica 2014 
Preu: 2,5 € (tapa + canya o  
got de refresc o copa de vi)

 A les 19 h
 A la plaça de la Vila

Diumenge 
19 de octubre
XXXVII Marxa pel Montseny 
Preu: Anticipada: 10 €;  
El mateix dia: 12 € 

 Sortida, a les 7.30 h
 Al Camp Municipal d’Esports i 

Pavelló 11 de setembre 
Organitza: Centre Excursionista 
de Sant Celoni (CESC)

1a Jornada Micològica de la Vall 
d’Olzinelles

 Tot el dia, a partir de les 9 h
 A l’Església de Sant Esteve 

d’Olzinelles
Organitza: Ass. de la Vall 
d’Olzinelles, Ajuntament i Diputació 
de Barcelona

Ball de l’Esplai, amb Sílvia 
Preu: 4 € socis, 5 € no socis

 A les 17.30 h
 Al casal d’avis L’Esplai

Organitza: Casal de la Gent Gran

Cinema: Tierra prometida,  
de G. Van Sant
Cinema a l’Ateneu

 A les 18 h
 Ateneu, Sala Petita

Dimarts 
21 de octubre
Degustació i maridatge 
de cerveses artesanes de 
Catalunya
Tardor gastronòmica 2014
Preu: 5 €

 A les 20.30 h
 Al restaurant El Racó d’en Marc

Divendres 
24 de octubre
Ka-Ke-Ki contes,  
amb Mireia Peña
Hora del Conte

 A les 18 h
 A la Biblioteca l’Escorxador

Cal inscripció prèvia

Música: Acoustic Soul,  
amb Green Figueres
Programació A l’Ateneu  
setembre-desembre 2014 
Preu: general, 9 € (consulteu 
descomptes)

 A les 20 h
 Ateneu, sala petita

Tast amb el celler Cava Berdié
Tardor gastronòmica 2014  
Preu: 5 €

 A les 20 h
 A Delícies Gourmet

Presentació d’El plagi  
de Sílvia Romero
Tast de llibres

 A les 20 h
 A la biblioteca l’Escorxador

Dissabte 
25 de octubre
Cotlliure i Museu Memorial de 
l’Exili (la Jonquera)
Sortides culturals 2014 
Cal inscripció prèvia

Cinema:  
Com ensinistrar un drac 2
CINC - Cinema infantil en català 
Preu: 4,20 €

 A les 16.15 h
 A Ocine - Centre Comercial 

Altrium

Sopar-concert amb menú 
degustació de bolets
Tardor gastronòmica 2014

 A les 20 h
 Al restaurant Els Avets

Preu: 25 € per persona

Diumenge 
26 de octubre
Ball de l’Esplai a l’Ateneu  
amb Elegans 
Preu: 4 € socis, 5 € no socis

 A les 18 h
 Al teatre municipal Ateneu,  

sala gran
Organitza: Casal de la Gent Gran

Dimarts 
28 de octubre
Degustació i sopar maridatge 
dels millors vins de les D.O de 
Catalunya
Tardor gastronòmica 2014
Preu: 22 €

 A les 20.30 h
 Al restaurant El Racó d’en Marc

Dimecres 
29 de octubre
Tast-xerrada de verdures 
biodinàmiques
Tardor gastronòmica 2014 
Preu: 20 €

 A les 19 h
 Al restaurant El Cruce

Dissabte 
1 de novembre
Cinema: Avions 2, equip de 
rescat
CINC - Cinema infantil en català 
Preu: 4,20 €

 A les 16.15 h
 Ocine - Centre Comercial Altrium

Diumenge 
2 de novembre
Teatre infantil: Quin dia més 
bonic!, amb Bruixes Burriac
Programació A l’Ateneu  
setembre-desembre 2014
Preu: 3 €. Menors de 2 anys, 
gratuït

 A les 12 h
 Ateneu, sala petita

Cinema: Las sesiones  
de B. Lewin
Cinema a l’Ateneu

 A les 18 h
 Ateneu, Sala Petita

Ball de l’Esplai a l’Ateneu,  
amb Esquitx 
Preu: 4 € socis, 5 € no socis

 A les 18 h
 Ateneu, Sala Gran

Organitza: Casal de la Gent Gran

7, 8, 9 i 10  
de novembre
FESTES DE 
SANT MARTÍ
Consulteu el 
programa!

Dijous 
13 de novembre
Presentació 12a edició 
Anatomia del Còmic celoní 

 A les 19 h
 A la biblioteca l’Escorxador

Divendres 
14 de novembre
Conferència i taula rodona
II Jornades de la Memòria 
Històrica

 A les 19 h
 A la Sala Bernat Martorell

Dissabte 
15 de novembre
Cinema: L’abella Maia
CINC - Cinema infantil en català 
Preu: 4,20 €

 A les 16.15 h
 Ocine - Centre Comercial Altrium

Música: Muchachito y sus 
compadres, amb Muchachito 
Bombo Infierno
Programació A l’Ateneu setembre-
desembre 2014 
Preu: Anticipada: 10 €; El mateix 
dia: 15 €  

 A les 23 h
 Ateneu, sala gran

Diumenge 
16 de novembre
Ball de l’Esplai a l’Ateneu,  
amb Rimel 
Preu: 4 € socis, 5 € no socis

 A les 18 h
 Ateneu, Sala Gran

Organitza: Casal de la Gent Gran

Cinema: La vida de Pi,  
d’Ang Lee
Cinema a l’Ateneu

 A les 18 h
 Ateneu, Sala Petita

Diumenge 
23 de novembre
Ball de l’Esplai a l’Ateneu,  
amb Mase + Uno
Preu: 4 € socis, 5 € no socis

 A les 18 h
 Ateneu, Sala Gran

Organitza: Casal de la Gent Gran

Divendres 
28 de novembre
Música: Del Romanticisme  
al jazz, amb Trio Liost
Programació A l’Ateneu  
setembre-desembre 2014 
Preu: general, 9 € (consulteu 
descomptes)

 A les 20 h
 Ateneu, Sala Petita

Diumenge 
30 de novembre
Teatre: Mar i Cel,  
de Dagoll Dagom
Preu: 40 € (entrada + autocar) 
Cal inscripció prèvia 
Sortida en autocar al teatre 
Victòria de Barcelona

 A les 16 h

Ball de l’Esplai a l’Ateneu,  
amb Sona Bé 
Preu: 4 € socis, 5 € no socis 

 A les 18 h
 Ateneu, Sala Gran

Organitza: Casal de la Gent Gran

www.santceloni.cat/ 
alateneu

www.facebook.com/ 
alateneu.santceloni


