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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

Engeguem el mes de febrer amb una gran notícia per a la nostra vila. I és 
que avui, per fi, us podem anunciar l’inici de l’obra del nou edifici per a 
l’escola Soler de Vilardell per a l’estiu de 2015. 

Des de l’Ajuntament hem apostat de forma decidida per l’educació com 
una inversió de futur. Per això no hem dubtat en destinar 1.5 milions 
d’euros a la construcció d’un edifici que, recordem-ho, hauria d’assumir 
íntegrament la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta mesura se suma a la millora i ampliació en cursos i tallers que 
ha omplert de contingut el nou edifici del Sax Sala, en què no sols s’hi ha 
incorporat ensenyament d’idiomes, sinó que també us podem oferir la 
possibilitat de fer els exàmens oficials a Sant Celoni.

Les inversions en futur han d’anar acompanyades amb mesures concre-
tes per millorar les condicions de vida per aquelles famílies que estan 
passant per moments de dificultats, assegurant-los els serveis bàsics. Per 
això vull agrair la predisposició de l’empresa SOREA a col·laborar amb 
l’Ajuntament, que ha permès signar un acord que permetrà evitar el tall 
de subministrament d’aigua a les llars amb dificultats. 

No voldria acabar aquest article sense posar en relleu un premi que aca-
ba de rebre el nostre Ajuntament i que premia la Qualitat i Transparència 
informativa del Web municipal. El guardó de la Universitat Autònoma 
de Barcelona referma l’aposta per una informació pública, propera i de 
qualitat que entenem al servei dels ciutadans i ciutadanes. Hem estat 
l’únic premi atorgar a un municipi del Baix Montseny, i som juntament 
amb Mollet i Granollers els únics del Vallès Oriental. Sens dubte, un gran 
al·licient per seguir treballant en aquesta direcció. 
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Portada

Malgrat la provisionalitat dels 
espais de l’escola Soler de Vi-
lardell, la qualitat i implicació 
de l’equip humà de l’escola ha 
fet possible un projecte edu-
catiu innovador i de qualitat 
que promou l’assoliment de les 
8 competències bàsiques de 
l’educació primària per part de 
tot l’alumnat. Alguns d’aquests 
projectes són:

- Projecte transversal de “Lec-
tura per a l’èxit escolar”. El pro-
jecte parteix de la premissa que 
potenciar la lectura i millorar la 
comprensió, és la base que ga-
ranteix l’assoliment de la resta 
dels aprenentatges i un requisit 
per participar amb èxit en bona 
part dels àmbits de la vida adul-
ta.  El projecte, també, implica 

tota la comunitat en l’educació 
dels infants, fent participar les 
famílies i les persones de l’en-
torn en allò que passa a l’escola. 
Algunes de les línies d’actuació 
del projecte són: Biblioteca 
virtual Soler de Vilardell  http://
blocs.xtec.cat/llegirimaginar/; 
Lectura diària sistemàtica; Ses-
sions setmanals de biblioteca; 
Biblioteques d’aula; Xerrades 
amb autors; Fòrum; Préstec de 
llibres; Padrins de lectura

- Aprenentatge cooperatiu. 
L’objectiu és maximitzar l’apre-
nentatge de tots els infants del 
grup per tal de motivar-los a 
esforçar-se i  a obtenir resultats 
que superin la capacitat indivi-
dual de cada un ells. És una si-
tuació d’aprenentatge en la qual 

els objectius dels participants 
estan estretament vinculats, de 
tal manera que cadascun d’ells 
“només pot assolir els seus ob-
jectius si els demés aconseguei-
xen assolir els seus”. Aquesta 
metodologia està donant molts 
bons resultats acadèmics. 

- Cultura emprenedora a l’es-
cola. Es tracta d’un projecte 
d’innnovació pedagògica de la 
Diputació de Barcelona que con-
sisteix en la creacció d’una coo-
perativa. Durant el curs escolar 
es fa la constitució, l’elecció del 
producte, la imatge coorpora-
tiva, la  producció, la venda en 
un mercat local i l’aportació dels 
beneficis a projectes socials. A 
més, els alumnes coneixeran el 
funcionament d’una cooperativa 

del municipi i tindran contacte 
amb una cooperativa de ser-
veis financers, ètics i solidaris 
de Barcelona per poder tenir 
finançament per l’elaboració i 
distribució del producte.

Per la regidora de Cultura i Edu-
cació, Júlia de la Encarnación, 
podem estar “molt orgullosos 
dels bons professionals del món 
educatiu que tenim a les esco-
les de Sant Celoni. Una bona 
mostra és l’excel·lent tasca pe-
dagògica que està duent a terme 
l’equip de mestres de l’escola 
Soler de Vilardell que, malgrat 
les dificultats, han generat 
projectes innovadors que han 
millorat el treball de les compe-
tències bàsiques a l’aula”.

El Departament d’Ensenyament presenta el projecte 
bàsic de l’edifici de l’Escola Soler de Vilardell

L’edifici està ubicat de tal manera que permet 
diferenciar clarament el pati d’infantil i el pati 
de primària amb 2 accessos, també diferenciats.  
Hi ha la possibilitat que els infants d’educació 
infantil puguin accedir a l’escola a través del 
pati d’infantil i, directament, a les aules.

A la planta baixa de l’edifici estan ubicats els 
següents espais:

- Les 3 aules d’educació infantil tenen orientació 
sudest i cada aula disposa d’un petit porxo 
exterior per fer activitats. 

- L’aula de psicomotricitat, la biblioteca, uns 
lavabos i un vestíbul amb accés independent a 
la resta de l’edifici que afavoreix l’ús d’aquests 
espais fora d’horari escolar.

- El menjador escolar amb una cuina equipada 
i un mòdul de lavabos,també, amb accés inde-
pendent i directe des del pati de l’Institut Baix 
Montseny, amb l’objectiu que, si convé, fora de 
l’horari del menjador de l’escola, els alumnes 
de l’Institut puguin fer-ne ús.

- Un gimnàs / sala d’actes amb escenari, vesti-
dors i dutxes.

- El vestíbul d’entrada a l’escola amb un espai 
de consergeria i els despatxos d’administració 
i direcció.

Al primer pis, estan ubicades les 6 aules d’edu-
cació primària, una aula de música i una aula 
polivalent, dues aules de desdoblaments i un 
despatx de tutories.

L’inici previst de l’obra és aquest estiu per disposar de l’edifici el setembre de 2016

Escola Soler de Vilardell, projecte innovador i de qualitat

El Departament d’Ense-
nyament ja ha presentat el 
projecte bàsic de l’edifici de 
l’escola Soler de Vilardell 
a la comunitat educativa 
del centre i a representants 
polítics i tècnics de l’Ajun-
tament en una reunió el 
passat 21 de gener. 

La Generalitat de Catalunya 
s’ha compromès a comen-
çar l’obra aquest estiu i 
que l’edifici pugui entrar 
en funcionament al se-
tembre de l’any 2016. Des 
de l’Ajuntament se seguirà 
molt de prop tot el procés 
perquè la Generalitat com-
pleixi el seu compromís 
i es respectin les dates 
d’execució d’un projecte al 
qual Sant Celoni hi destina 
1.500.000 euros. 

L’Ajuntament  
de Sant Celoni 
hi destina  
1.500.000 euros
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Promoció econòmica

127 persones troben feina a  
través del Servei Municipal  
d’Ocupació

Més de 50 persones 
als cursos de forma-
ció ocupacional
Treballant amb l’objectiu de millorar l’ocu-
pabilitat de les persones, des del mes de de-
sembre de 2014, s’estan impartint cursos de 
Formació Ocupacional en la modalitat de Cer-
tificat de Professionalitat al Sax Sala, Centre 
de Formació i Ocupació del Baix Montseny. 
Uns 52 alumnes rebran la formació i coneixe-
ments adequats que els professionalitzarà en 
l’itinerari ocupacional escollit.

El 22 de desembre, 16 alumnes van començar 
el curs d’Activitats auxiliars en aprofitaments 
forestals  amb una durada total de 270 hores. 
El 26 de gener es va iniciar el curs de Socorris-
me en instal·lacions aquàtiques de 290 hores 
amb 18 alumnes. Durant el mes de febrer 
s’iniciarà el curs d’Atenció Sociosanitària de 
persones dependents en institucions socials 
de 370 hores i amb una previsió d’acollir entre 
15 i 18 alumnes. 

La formació complementa una formació teò-
ric – pràctic en el centre i un mòdul de pràc-
tiques professionals en empreses del sector. 
Això permet la posada en pràctica dels conei-
xements adquirits al llarg de la formació, el 
coneixement del sector professional i del seu 
desenvolupament així com la creació de vin-
cles entre centre, alumnes i empreses. 

Aquesta formació es troba subvencionada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Soci-
al Europeu, dins del marc de la convocatòria 
FOAP 2014.

Programa de  
garantia Juvenil

Ajuntament i  
Associació d’empreses 
del Molí de les Planes  
avancen en les  
millores del polígon

Representats de l’Associació d’empreses del 
polígon Molí de les Planes i de l’Ajuntament, 
encapçalats respectivament pel president Sal-
vador Torras i per l’alcalde  Joan Castaño, es 
van tornar a reunir a finals de gener per avan-
çar en diferents temes de millora i promoció 
d’aquesta zona industrial. Entre els principals 
avenços fins ara es va destacar la neteja vià-
ria, gràcies a la nova màquina de neteja i a les 
accions intensives puntals. 

L’Ajuntament va informar de la situa-
ció d’altres temes que en aquests mo-
ments es troben en procés de revisió 
com: l’Ajustament en l’aplicació del pla  
d’enllumenat; les mesures de seguretat viària 
a la sortida a la C35 a l’alçada del carrer Ro-
ques Blanques i de minoració de la velocitat 
de la circulació al vial paral·lel; la disposició 
de banda ampla de veu i dades més econòmi-
ca i potent, mitjançant fibra òptica; millores 
en la senyalització i la seguretat i la crecaió 
d’un punt verd.

Ambdues institucions van refermar la impor-
tància de la col·laboració público-privada, que 
tan bon resultats està donant per a l’assoli-
ment dels objectius formulats.

Obert el termini  
per participar a  
la Fira d’en Loni
La Fira es durà a terme el 
dissabte 6 de juny. Aquest 
dia Sant Celoni esdevindrà 
un aparador de productes, 
serveis i activitats per a 
infants i joves de fins als 16 
anys i les seves famílies. 

Per participar cal fer la  
sol·licitud al web  
www.santceloni.cat/fira-
denloni  
abans del 13 de març. 

La Generalitat de Catalunya ha posat en mar-
xa el Pla europeu de Garantia Juvenil que be-
neficiarà al voltant de 300.000 joves catalans 
d’entre 16 i 24 anys (i menys de 30 anys en el 
cas de persones amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33%). Aquest pla finançat 
amb la suma de fons propis i dels provinents 
d’Europa, complirà amb el mandat europeu 
d’oferir feina, pràctiques o formació als joves 
compresos en aquesta franja d’edat. Aquestes 
actuacions ja s’han iniciat amb  dues noves 
convocatòries, de formació en TIC i d’idiomes 
en sectors estratègics. 

Com participar-hi? 
Les persones participants hauran d’estar 
donades d’alta en el fitxer del Sistema de Ga-
rantia Juvenil. Per inscriure’s es pot fer direc-
tament amb el DNI electrònic o certificat elec-
trònic reconegut i sinó, es pot fer la inscripció 
omplint un formulari i portar-lo a l’Oficina 
Atenció Ciutadana de Sant Celoni (Safareig c/ 
Campins, 24). Un cop  inscrit i en un termini 
màxim de 30 dies el SOC contactarà amb el 
jove per tenir una primera entrevista i definir 
el teu itinerari de Garantia Juvenil. 

On informar-se? 
Al Sax Sala, Centre de Formació i Ocu-
pació del Baix Montseny i per Internet a  
http://garantiajuvenil.gencat.cat/

127 persones donades d’alta en el Servei Mu-
nicipal d’Ocupació han trobat feina durant el 
2014; d’aquestes, 68 s’han incorporat al món 
laboral a través d’ofertes gestionades directa-
ment pel servei i 59 a través d’altres vies com 
el Club de feina o la Borsa de treball del sector 
químic, entre d’altres. 

Aquest 2014, 362 persones s’han donat d’al-
ta com a nous usuaris en el Servei Municipal 
d’Ocupació al Sax Sala on actualment hi cons-
ten 528 persones en situació activa de recerca 
de feina.

Al llarg d’aquest últim any, més de 29 noves 
empreses han decidit demanar al Servei Mu-
nicipal d’Ocupació la gestió dels seus proces-
sos de selecció, sumant -se a les més de 454 
empreses que ja en fan ús. 

És important tenir present que per poder par-
ticipar dels processos de selecció que el Ser-
vei Municipal d’Ocupació porta a terme, les 
persones usuàries han de mantenir les seves 
dades actives. Si ha passat un període de 90 
dies sense que la persona hagi portat a terme 
cap acció de recerca de feina, la seva situació 
passarà a ser inactiva i si passa un període 
d’un any l’expedient s’elimina.
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Nou servei  
d’intermediació per  
deutes hipotecaris
L’Oficina d’Habitatge ofereix des del passat 19 de desembre el 
Servei d’intermediació per deutes de l’habitatge –SIDH-, servei 
ofert per l’Ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de Barcelona 
adreçat als ciutadans amb problemes de pagament dels préstecs 
hipotecaris dels seus habitatges habituals i permanents.

Tots els dijous, i per mitjà de cita prèvia, una lletrada desig-
nada pel Col·legi d’Advocats de Granollers realitza tasques 
d’informació i assessorament a les persones usuàries per tal 
de trobar com fer viable el retorn del préstec hipotecari, ja 
sigui endegant un procediment d’intermediació amb l’entitat 
financera per tal d’adequar la quota a les possibilitats econò-
miques actuals dels deutors o resoldre el contracte mitjançant 
l’entrega en pagament de l’habitatge.

Amb la posada en funcionament del SIDH es veu reforçat el 
servei d’intermediació per a deutors hipotecaris Ofideute de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que des de l’any 2012 
presta l’Oficina d’Habitatge. Sant Celoni, com a municipi degà 
en la prestació descentralitzada del servei Ofideute ha realitzat 
fins ara 188 atencions que han significat una seixantena de pro-
cediments d’intermediació saldats inicialment amb 21 dacions 
en pagament, 15 adequacions de quota/refinançaments, 26  
processos en negociació o en pacte d’espera. Per contra 11 pro-
cediments han rebut la negativa per part de l’entitat creditora i 
en 3 casos ha estat el deutor qui no ha acceptat les condicions 
finals de l’entitat bancària.

L’Ajuntament compra  
pisos per a incorporar-los  
a la borsa municipal  
d’habitatge assequible
L’Ajuntament ha posat a licitació el contracte per a l’adquisició d’ha-
bitatges construïts per incorporar-los a la borsa municipal d’habitatge 
assequible. Aquesta acció es contempla en el Pla Local d’Habitatge 
de Sant Celoni (2012-2017), concretament a l’estratègia “Utilització 
del Patrimoni municipal de Sòl i Habitatge (PMSH metàl·lic) per a la 
política d’habitatge”, que proposava destinar un 85% del seu valor 
metàl·lic durant el període de vigència del pla per fer front a situacions 
d’emergència social. El nombre d’habitatges que es compraran serà 
el que permeti la despesa màxima de 437.294,31 euros (inclosa la 
compra i les despeses associades).

Les principals condicions que s’estableixen per a adquisició passen 
perquè els immobles disposin d’un mínim de dues habitacions, tin-
guin un mínim de 50 metres quadrats de superfície construïda amb 
una superfície màxima valorable de 80 metres quadrats. Una altra de 
les condicions és que els habitatges estiguin en bon estat, s’exclouran 
aquells que precisin una inversió superior a 15.000 euros (IVA inclòs) 
en arranjaments o adequacions i que un cop sumades aquestes despe-
ses al preu ofertat el valor obtingut superi  887,50 euros/m2 construït 
o el topall de 71.000 euros. Els propietaris de pisos tenen des d’ara i 
fins al 15 d’abril per a presentar les seves ofertes. L’adjudicació del 
contracte es farà mitjançant un procediment obert. A més de l’oferta 
econòmica, es tindrà en compte l’antiguitat, l’eficiència energètica i la 
qualitat dels habitatges.

Més informació a: www.santceloni.cat/perfildelcontractant  
o a l’Oficina d’Habitatge a l’Àrea de Territori.

Fins el  
15 d’abril! 

L’Ajuntament de Sant Celoni i l’empresa SOREA 
-concessionària de la gestió del servei d’aigua 
potable del municipi- han signat un conveni de 
col·laboració orientat a garantir el ple accés 
al subministrament per part de les persones 
que eventualment puguin tenir dificultats 
per sostenir la despesa per aquest concepte. 
L’acord preveu que SOREA aportarà recursos 
econòmics que permetran atendre al  voltant 
del 88 % de la despesa anual que l’Ajuntament 
destina a ajuts socials per a aigua i assegura 
alhora, evitar talls de subministrament, tenint 
en compte la necessitat d’aquest servei.

L’acte de signatura va comp-
tar amb la presència per part 
de SOREA de Manuel Bau-
rier, director territorial de 
Catalunya centre i de Berta 
Trillo, gerent de concessions 
del Vallès Oriental i, per part 
de l’Ajuntament, de l’alcalde 
Joan Castaño, que va mos-
trar “l’agraïment a la com-
panyia per la sensibilitat comunitària que 
mostra amb aquesta col·laboració”.

L’Ajuntament signa un conveni amb Sorea per evitar 
el talls de subministrament a llars amb dificultats 

La Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents pel 
creixement, la productivitat i l’eficiència ha establert l’exempció amb 
caràcter retroactiu de l’Impost sobre increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (plusvàlua) per a les transmissions de l’habitatge 
habitual realitzades amb motiu de dació en pagament o per execucions 
hipotecàries per a la cancel·lació de la hipoteca que recaigui sobre aques-
ta. L’exempció afecta a tots els fets imposables no prescrits.

Aquelles persones que consideren que poden gaudir d’aquesta exempció, 
o volen demanar informació addicional, ho poden efectuar a les oficines 
següents:

• Àrea d’Economia de l’Ajuntament de Sant Celoni,  
a la plaça de la Vila 1, telèfon 93 864 12 14.

• Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,  
situat a la carretera Vella, 5 de Sant Celoni, telèfon 93 472 91 69.

• Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Habitatge.  
PAH Baix Montseny. pah.baixmontseny@gmail.com 

Exempció de la plusvàlua amb motiu de dacions  
en pagament o execucions hipotecàries 

Ara també  
amb caràcter  

retroactiu!

“Entre l’any 2011 i el 
2014, els ajuts socials 
lliurats per l’Ajunta-
ment de Sant Celoni 
en matèria d’aigua 
potable han augmentat 
al voltant del 300%”

Habitatge



6

Atenció!  
Nou reglament sobre els al·lèrgens  
en informació alimentària

El 13 de desembre de 2014 va esdevenir d’apli-
cació obligatòria el Reglament (UE) 1169/2011, 
de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària 
facilitada a les persones consumidores.

Una de les novetats més importants de la norma 
esmentada és la necessitat d’identificar catorze 
grups d’aliments que poden provocar al·lèrgies 
o intoleràncies a les persones consumidores 
quan aquests grups d’aliments es fan servir en el 
procés de fabricació o preparació d’un producte 
alimentari.

Els 14 grups d’aliments que cal identificar de for-
ma obligatòria són: cereals que continguin gluten 
i productes derivats; crustacis i productes a base 
de crustacis; peix i productes a base de peix; ous 
i productes a base d’ou; soja i productes a base 
de soja; llet i els seus derivats (inclosa la lactosa); 
cacauets i productes derivats; fruits secs i produc-
tes derivats; api i productes derivats; mostassa i 
productes derivats; grans de sèsam i productes a 
base de grans de sèsam; diòxid de sofre i sulfits 
en quantitats superiors a 10mg/kg; tramussos i 
derivats; o mol·luscs i derivats.

Aquesta informació, a més de donar-se a l’etique-
tatge dels productes envasats, també s’ha d’oferir 
a les persones consumidores en els següents 
casos:

- Aliments que s’ofereixin sense envasar 

- Aliments envasats als llocs de venda  
a petició del comprador/a 

- Aliments envasats per a la seva venda 
immediata.

El compliment de la norma és obligatòria  per a 
establiments de restauració, (restaurants, bars, 
cafeteries o similars), establiments comercials mi-
noristes que venen aliments sense envasar i en-
vasats al lloc de venda a petició del comprador/a i 
envasats al lloc de venda per a la seva venda im-
mediata i als establiments que ofereixin aliments 
telefònicament o per Internet i es distribueixen al 
domicili de la persona consumidora.

Per a més informació us podeu adreçar a l’àmbit 
de Salut comunitària i consum presencialment 
a la plaça Josep Alfaras, 6, per telèfon trucant 
al 93 864 12 12 o bé per correu electrònic a:  
salut.comunitaria@santceloni.cat

La Comissió executiva de l’Oficina d’Habitat-
ge del Baix Montseny (OHBM) reunida el 27 
de gener va aprovar la memòria d’actuacions 
realitzades el 2014. Els alcaldes membres de 
la Comissió executiva, Pere Garriga d’Arbúci-
es, Joan Castaño de Sant Celoni i Jordi Xena 
de Santa Maria de Palautordera – l’alcalde Lli-
nars del Vallès va excusar la seva assistència-, 
van valorar molt positivament l’acostament 
a la ciutadania de serveis i tramitacions que 
d’altra manera s’haurien de sol·licitar i realit-
zar a les seus de la Generalitat a Barcelona o 
Girona. Mancomunar serveis ha fet possible 
que any rere any més ciutadans es puguin 
beneficiar del tracte proper i la tramitació 
personalitzada, fet que es tradueix en un in-
crement de les quanties econòmiques a per-
cebre per part de vilatans del Baix Montseny 
tot i el context d’ajustos pressupostaris.

L’inici de l’activitat del Servei d’intermediació 
pels deutes de l’habitatge, SIDH, és també 
una bona mostra de l’optimització en la pres-
tació dels serveis de forma mancomunada 
que difícilment es podrien prestar de forma 

individualitzada i que obligarien a dependre 
de la disponibilitat de Granollers o Barcelona.

La Comissió va destacar els prop de 600.000 
euros rebuts per ajuts directes al pagament 
de l’habitatge, el nombre de tramitacions 
de cèdules d’habitabilitat que enguany 
es consolida per sobre les 230 així com 
el servei d’assessorament i intermediació 
pel deute hipotecari.

Per al 2015 s’ha acordat seguir treballant 
conjuntament per a seguir apropant els ser-
veis d’habitatge als ciutadans de la comarca 
del Baix Montseny. 

Aprovació de la memòria 2014 de l’Oficina  
d’Habitatge del Baix Montseny

Ajuts al  
lloguer 2015 
Del  9 de febrer al 20 de 
març, les persones que 

han estat beneficiàries de la 
prestació per al pagament 

del lloguer l’any 2014, poden 
presentar les sol·licituds de 

renovació d’aquesta prestació 
per al 2015 a l’Oficina  

d’Habitatge.

Habitatge

Revisió cadastral  
a construccions,  
ampliacions i millores 
no declarades
La Gerència Regional del Cadastre de Ca-
talunya està realitzant a Sant Celoni una 
revisió sobre unes quatre-centes finques 
per a detectar construccions d’edifica-
cions, o ampliacions i millores en les ja 
existents, que no havien estat declara-
des. La detecció de noves construccions 
o ampliacions de les existents significarà 
l’atribució d’un nou valor cadastral a la 
finca en qüestió, la qual cosa repercutirà 
en el valor que es pren a efectes de di-
ferents tipus d’impostos, entre d’altres el 
de béns immobles (IBI), el del patrimoni, 
el de la renda (IRPF), el de transmissions 
patrimonials (ITP)... 

Els afectats rebran una notificació del Ca-
dastre que conté una proposta de resolu-
ció de l’acord d’alteració, i en la mateixa 
s’atorga un termini de quinze dies per 
presentar al·legacions, que resoldrà el 
propi Cadastre.

L’Ajuntament posa a disposició 
dels afectats la possibilitat 
de demanar hora per a fer 
consultes a l’Àrea de Territori 
(telèfon 93 846 12 15).
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S’instal·len  3  nous desfibril·ladors   
a la plaça de la Vila, al Mercat municipal 
i al carrer Breda de la Batllòria
L’Ajuntament acaba d’instal·lar 3 nous desfibril-
ladors externs automàtics (DEA) a la plaça de 
la Vila, el Mercat Municipal i al carrer Breda de 
la Batllòria que permetran actuar de manera 
immediata en cas que una persona pateixi una 
aturada cardíaca. Amb aquests ja seran 9 els 
desfibril·ladors instal·lats al municipi a llocs 
on habitualment s’hi concentra un important 
nombre de persones: Camp Municipal d’Es-
ports, l’Ateneu, el Centre Municipal d’Esports 
Sot de les Granotes, Sax Sala, les Pistes d’atletis-
me i l’Escola Montnegre de la Batllòria.

L’Ajuntament va començar a instal·lar 
desfibril·ladors el 2012 i des de llavors, han 
permès alguna actuació vital, com quan el fe-
brer de 2014, en el Centre Municipal d’Esports 
Sot de les Granotes, el DEA va permetre recu-
perar les constants vitals d’un usuari que va 
patir una aturada cardíaca mentre feia esport. 

Els desfibril·ladors són automàtics, del tot se-
gurs i molt senzills d’utilitzar, de manera que 
el pot fer servir qualsevol persona encara 
que no tingui cap tipus de formació mèdi-
ca, no hi ha cap manera de fer-ne un mal ús 
ni per descuit ni intencionadament. Només 
amb l’obertura de la tapa, el desfibril·lador co-
mença a donar unes instruccions molt clares 
per a la col·locació dels elèctrodes, analitza les 
constants vitals del pacient i, en cas que s’hagi 
d’efectuar una descàrrega, ho fa tot sol, sense 
que l’usuari hagi de realitzar cap maniobra 
complementària.

Tot i això, Creu Roja de Sant Celoni ha format 
al personal que treballa en aquests equipa-

ments per a l’ús dels desfibril·ladors externs 
automàtics i l’Ajuntament i el Centre de Recur-
sos Pedagògics Baix Montseny han impulsat el 
taller “Suport Vital Bàsic”, adreçat a mestres 
del territori, per preparar-los millor davant 
possibles situacions d’emergència relacionades 
amb la Salut i sobre la base que, en determi-
nats episodis, una intervenció immediata pot 
ser fonamental.

DIA  
INTERNACIONAL 

DE LES DONES

Diumenge,  
8 de març

PASSEJADA – MARXA  
AMB PREGUNTES I RESPOSTES

11.00 h 
Sortida de la Rectoria Vella:   itinerari de 
4 - 5 km per camins dels Maribaus, al rodal 
celoní

En arribar a la Rectoria Vella:  
vermut - col·loqui  
“Encara cal celebrar el dia de la dona?”

Divendres,  
6 de març

SOPAR BALL

20 h
Conversa amb Jordina Pastó,  
antropòloga i estudiosa de temes  
de gènere i igualtat.

21 h 
Sopar de Carmanyola.
Cal fer inscripció prèvia abans  
del 4 de març a la Unió Batllorienca

22 h 
Ball
A l’Escola Montnegre de la Batllòria

Organitza: Plataforma d’Iniciatives per l’Equitat entre Gèneres - PIEG

Mapa de localització dels 9 desfibril·ladors que hi ha al municipi
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Sant Celoni millora la qualitat de l’aigua  
de consum de boca amb la nova ETAP
Aquest mes de gener ha entrat en funciona-
ment la nova Estació de Tractament d’Aigua 
Potable (ETAP) situada a Can Sans que ha per-
mès una millora molt important en la qualitat 
de l’aigua de consum de boca que passa de ser 
aigua clorada a aigua tractada.

En els darrers anys Sant Celoni ha apostat per 
una utilització dels recursos de fonts d’abas-
tament propis d’aigua per al consum humà, 
amb els cabals procedents de la Mina i Pous de 
Santa Maria de Palautordera, i els Pous de la 
Batllòria. Es tractava d’una aigua de molt bona 
qualitat però, en episodis plujosos, l’aigua cap-
tada presentava nivells elevats de terbolesa. 

Els cost total d’execució de la nova Estació 
de Tractament d’Aigua Potable ha estat de 
2.330.823 euros, inversió efectuada inicial-
ment per l’actual gestor del servei, SOREA, i a 
retornar mitjançant tarifes en els 18 anys que 
resten del servei.

Durant els propers anys, s’intervindrà en la 
renovació de part de la xarxa més antiga de 
distribució que ha de permetre augmentar la 
pressió a bona part dels abonats, que actual-
ment es troben en situació deficitària.

Jornada de  
portes obertes 

Dissabte 7 de març 
11 h, 12 h i 13 h

La Policia de proxi-
mitat dóna consells 
de seguretat a la 
gent gran 
Un centenar de persones grans han assistit a 
les tres xerrades sobre seguretat i autoprotec-
ció que el servei de proximitat de la Policia lo-
cal de Sant Celoni va organitzar durant el mes 
de gener. Concretament, es van fer a l’Esplai de 
la Gent Gran de Sant Celoni, al Centre de Dia 
Indaleci Losilla i a les Casetes de la Batllòria.  Al 
llarg de més d’una hora, els agents van explicar 
als assistents què han de fer per evitar ser vícti-
mes dels furts i les estafes més típiques.

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)

Horta pública 
Parcel·les  

disponibles! 

Valoració positiva 
del treball del Tritó 
del Baix Montseny
El Tritó – Pla Integral sobre Addiccions- ha 
passat comptes de l’any 2014, informant al 
Consell polític del recull d’actuacions realitza-
des en matèria de prevenció d’addiccions du-
rant el 2014, així com del pla de treball previst 
per a 2015.

Una de les iniciatives destacades és la posa-
da en marxa d’un web i d’un domini propis, 
www.eltrito.cat que recolliran totes les acci-
ons, projectes, estudis, materials i informació 
sobre la temàtica. S’ha valorat la idoneïtat dels 
dos grups de suport que estan en marxa (per 
adults i per a joves menors consumidors de 
marihuana), així com els tallers de prevenció 
que es fan a fins a 17 escoles del Baix Mont-
seny, amb 4 nous centres incorporats els 2014.

El Consell Polític el 
composen alcaldes, 
alcaldesses i regidors/es 
dels municipis signants 
del Tritó del Baix  
Montseny.

Els regidors i regidores de l’Ajuntament van visitar la 
nova ETAP a mitjan gener

Sessió a l’Esplai de la Gent Gran
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El Ple aprova per unanimitat demanar la supressió de la  
variant de connexió de la C-35 amb Campins i Palautordera

Reunió de les principals institucions 
del món forestal per parlar del futur 
Museu Europeu del Bosc
Sant Celoni va acollir el 23 de desembre una ses-
sió de treball en el marc del projecte del Museu 
Europeu del Bosc amb quinze representants 
de les principals institucions de referència 
del sector forestal tant en l’àmbit de la cièn-
cia, com de la tecnologia i la gestió. L’objectiu 
de la jornada era discutir de forma participativa 
sobre com connectar el plantejament museo-
lògic actual amb la socioeconomia del futur, és 
a dir, la bioeconomia. Es va partir del planteja-
ment que el Museu, generador de coneixement 
sobre el bosc, ha de contemplar el món forestal 
com un component essencial en les noves eco-
nomies de futur. Unes economies que, valent-se 
de la recerca i innovació tecnològica, busquen 
reduir la dependència de les energies fòssils i 
potenciar la utilització sostenible dels recursos 
renovables en la producció d’energia i biopro-
ductes d’elevat valor afegit. Unes formulacions 
dirigides a superar l’actual crisi socioambiental 
i avançar cap un model més sostenible i genera-
dor de noves oportunitats molt esperançadores 
pel sector forestal.

Entre els participants hi havia representants 
d’Institucions i entitats d’àmbit europeu, estatal 
i català com és el cas de l’Oficina regional de 
la Mediterrània de l’European Forest Institute, 
el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el 
Consorci Forestal de Catalunya, Centre de Re-

cerca Ecològica i Aplicacions Forestals, l’Institut 
de Ciència i Tecnologia Ambientals o la Direcció 
General del Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya, entre altres.

El Museu Europeu del Bosc, és una iniciativa 
impulsada per l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-
UAB), que es formula com una institució de re-
ferència europea amb vocació de posar en valor 
els boscos i estimular el coneixement i l’estat de 
la qüestió del sector del bosc en sentit ampli.

El Ple municipal de 29 de gener va aprovar per 
unanimitat demanar la supressió de la variant 
de connexió C-35-Ctra. de Campins-Santa Ma-
ria de Palautordera prevista en el Pla Territorial  
Metropolità de Catalunya. Aquesta variant es 
va incorporar l’abril de 2010 a petició de l’Ajun-
tament, aleshores encapçalat per Francesc 
Deulofeu, de Convergència i Unió.

Ara, l’Ajuntament ha considerat oportú dema-
nar la supressió d’aquesta via que passava per 
Can Riera de l’Aigua i seguia paral·lela al traçat 
del TGV perquè, segons l’alcalde Joan Castaño, 
és un “greu atemptat a una zona que cal pre-
servar. Seria un error com a model de poble i 
no és necessària”.

Aquesta variant pretenia enllaçar de l’Àrea Re-
sidencial Estratègica (ARE), una nova zona re-
sidencial prevista en els terrenys de Can Riera 
de l’Aigua amb més de 1.200 nous habitatges, 
amb la carretera C-35, eix principal d’entrada 
i sortida del municipi, resolent l’eventual in-
crement de població que una ARE suposaria. 
Un cop exclòs l’ARE i per tant descartat un 
creixement sobtat d’habitatges, i vist que no 
és un element imprescindible als efectes de 
mobilitat, s’ha considerat la supressió al Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona.

Modificació del Pla 
general per facilitar 
l’activitat econòmica 
Els grups municipals de Sant Celoni van apro-
var per unanimitat al darrer Ple municipal 
del 29 de gener una modificació puntual del 
Pla general relativa al polígon industrial que 
limita amb Riells i Viabrea. La modificació res-
pon a la sol·licitud dels propietaris del sector, 
i en especial d’un propietari que actualment 
desenvolupa la seva activitat al sector contigu 
de Riells i Viabrea,  que va posar en coneixe-
ment de l’Ajuntament de l’adquisició el passat 
desembre d’una parcel·la al polígon objecte de 
modificació puntual amb la intenció d’ampliar 
la seva indústria.

La modificació puntual del Pla General no im-
plica un increment del sostre ni una transfor-
mació d’usos, sinó que es tracta d’una actuació 
d’abast limitat per incorporar la reserva viària 
necessària per solucionar la connexió viaria del 
sector, tant interna com amb la C-35, així com 
determinar una reserva per a infraestructures 
de serveis no prevista al planejament general.

En aquest sentit, l’alcalde Joan Castaño va 
insistir en el Ple sobre la importància de “fa-
cilitar les condicions a les empreses perquè 
puguin desenvolupar la seva activitat al ter-
ritori i contribuir, així, a la creació de llocs 
de treball”. 

Els assistents a l’acte van acollir el projecte amb gran 
interès i entusiasme i van realitzar nombroses refle-
xions, aportacions i propostes de gran vàlua pel futur 
Museu. 
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Inici de les obres a 
la carretera Vella 
per completar-ne 
la reurbanització
A mitjans de febrer han començat les obres 
d’urbanització de carretera Vella, al tram com-
près entre el carrer Anselm Clavé i Roger de 
Flor, amb una durada prevista de 6 mesos. 
Amb aquestes obres es completarà la reurba-
nització de la carretera Vella de l’any 2002 
amb una important millora del paisatge urbà, 
facilitant un passeig més agradable i tranquil 
per als vianants. L’actuació preveu el tracta-
ment de nous paviments a les voreres i a la 
calçada, la substitució de la xarxa de saneja-
ment, el semi soterrament de part de les instal-
lacions d’electricitat i telefonia, i l’adequació de 
la xarxa existent de subministrament d’aigua 
potable. Les obres intenten afectar el menys 
possible a la ciutadania i quan s’escau, se 
senyalitzen itineraris alternatius per als via-
nants i vehicles. Les àrees de recollida d’es-
combreries afectades per l’obra s’han situat 
temporalment al carrer Sant Francesc i carrer 
Santiago Rusiñol. 

Conseqüències de la ventada del  
desembre en l’arbrat del municipi

Instal·lació de quadres elèctrics a la via pú-
blica. S’instal·larà un quadre elèctric amb endolls 
a la plaça de l’Església i a la plaça del Bestiar. 
L’objectiu és disposar de punts de connexió elèc-
trica amb suficient potència i seguretat en punts 
estratègics del municipi on es fan activitats (mer-
cat setmanal, fires, actes culturals..) i evitar, en la 
mesura del possible, el lloguer d’equips electrò-
gens o tirar llargues tirades de cable. 

El 9 de desembre de 2014 va haver una situació 
meteorològica excepcional arreu de Catalunya 
que va donar lloc a fortes ventades provinents 
del nord. Normalment, el vent del nord topa 
amb els Pirineus, que fan de mur, de manera 
que es desvia cap a l’Empordà (tramuntana) o 
cap a la vall de l’Ebre (mestral). Segons les con-
dicions meteorològiques, però, el vent d’alçada 
és empès en direcció descendent, arriba amb 
força a les capes inferiors de l’atmosfera i es 
canalitza per les valls dels rius i rieres, amplifi-
cant-ne la potència.

A Sant Celoni el vent va tombar molts arbres, 
tant en via pública com en jardins privats i a la 
muntanya. En espais públics, les espècies més 
afectades van ser pins, però també alguns rou-
res, pollancres, salzes i cedres. L’Ajuntament 
va haver de talar i retirar diversos arbres en 
diferents punts del municipi: plaça Cardenal 
Cisneros, turó del Puig (c. Collformic, avingu-
da Verge del Puig), plaça Illes Belles, carretera 
de Campins, Can Sans... Aquests darrers dies 
s’han abatut diferents arbres que corrien el 
risc de caure, alguns d’ells a la pineda del Turó.

Un dels arbres que no va suportar aquest 
episodi va ser el Roure del Quintà de can 
Valls, a Olzinelles, un roure de dimensions 
notables que havia estat documentat en l’in-
ventari d’arbres d’interès local de Sant Celoni. 
Es considerava l’arbre de la seva espècie més 
alt del municipi (25,5m), amb un perímetre de 
tronc de 3,1 m. L’arbre es trobava en el marge 
d’un prat i mostrava un cert desarrelament. 
Per sort, a prop hi ha algun altre bell exemplar 
de roure martinenc que prendrà el relleu.

Actuacions de millora a la via pública

Eliminació d’escocells al carrer Montserrat. 
S’han eliminat tres escocells que van quedar fora 
d’ús després de l’eliminació de part de les more-
res que hi havia al carrer Montserrat.

Millores a la plaça Rafael Ferrer. Durant les 
darreres setmanes s’han realitzat tasques de 
manteniment dels elements urbans de la plaça 
Rafael Ferrer.  

Nou gronxador àrea joc infantil del carrer Ma-
ria Aurèlia Capmany. A petició de les persones 
usuàries de l’àrea de jocs infantils del carrer Maria 
Aurèlia Capmany s’ha substituït un seient pla de 
gronxador, per un de seguretat per a infants.

Arranjats els  
carrers Esteve  
Brunell, Folch i 
Torras i Aribau
El mes de gener s’han enllestit les obres d’ar-
ranjament dels carrers Esteve Brunell, Folch 
i Torras i Aribau que es trobaven sense urba-
nitzar. La millora del ferm garantirà la seva 
funcionalitat i el seu bon estat durant un llarg 
període de temps. L’arranjament dels pavi-
ments d’aquests carrers s’ha fet mitjançant 
la formació d’una capa de rodadura asfàltica. 
L’actuació també ha permès conduir les ai-
gües a punts de desaigua adequats. 

Plaça Cardenal Ciseneros

Carrer Folch i Torras
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Nou model de la recollida de 
residus per millorar el servei i 
incrementar el reciclatge 
El nou servei de recollida de residus, que es va posar en marxa l´1 de 
febrer, inclou importants canvis amb la voluntat de fer un salt qualitatiu, 
millorar-ne els resultats, incrementar el reciclatge i racionalitzar i endre-
çar les àrees d’aportació. Aquests canvis s’aniran implantant de manera 
gradual durant els propers mesos.

Al carrer els canvis comportaran una reubicació i racionalització de 
les àrees d’aportació per facilitar la recollida selectiva de manera que 
a qualsevol punt es puguin dipositar totes les fraccions. A més es farà 
recollida de la fracció resta els dijous, que fins ara no es feia, i es millora 
la freqüència de la recollida d’aquesta fracció a les urbanitzacions que 
es farà tres dies a la setmana durant tot l’any.

El nou servei inclou també la incorporació de sistemes de geolocalitza-
ció i aplicacions informàtiques per detectar i resoldre incidències. Així 
mateix es contemplen tasques de seguiment i control de la correcta exe-
cució del servei i la figura d’un agent cívic que treballarà per a millorar 
la conscienciació envers la recollida selectiva.

Els contenidors soterrats es posaran al dia i es millorarà en la freqüència 
i l’abast del servei de la neteja exterior dels contenidors i el perímetre de 
les diferents àrees d’aportació. 

Campanya per fomentar 
l’energia verda entre  
els comerços

Adquisició d’un nou  
vehicle elèctric

Evolució positiva de la  
implantació del Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible
Després de tres anys d’implantació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible 
(PAES 2010 – 2020) que comprometia a l’Ajuntament de Sant Celoni a 
reduir en un 20% tant el consum energètic com les emissions de CO2 el 
2020, s’observa una evolució positiva especialment pel que fa a aquest 
segon objectiu. 

Aquesta evolució és pot percebre més clarament si veiem els gràfics dels 
consum i les emissions de l’Ajuntament. Val a dir que dins les emissions 
de la flota municipal s’inclouen les dels vehicles dels serveis externalit-
zats com són el bus municipal, la recollida i transport de residus i part 
de la jardineria.

Considerant les accions aprovades la mitjana d’execució és del 39%. Un 
7% s’han realitzat totalment, un 78% estan en curs i només un 15% es 
troben encara per iniciar, en molts casos per les importants inversions 
econòmiques que se’n deriven.

L’Ajuntament de Sant Celoni en la línia del Pacte 
d’Alcaldes està compromès en la reducció de 
les emissions de Co2 i a promoure l’ús d’energies 
renovables. En aquest context, l’Ajuntament dóna 
suport a la secció del Baix Montseny Som Energia 
en la campanya per promoure l’ús d’energies re-
novables als comerços del municipi. 

Som Energia és una cooperativa sense ànim 
de lucre que reuneix a milers de persones amb 
el desig de canviar el model energètic actual i 
treballar junts per assolir un model 100% reno-
vable. Actualment a Sant Celoni ja gestiona més 
de 83 contractes amb un consum l’any 2014 de 
163.282 kWh. Tota aquesta electricitat consu-
mida prové d’energies renovables i disposa del 
certificat de garantia d’origen corresponent i, 
per tant, es pot considerar com a no emissora 
de CO2 el que ha representat que es deixessin 
d’emetre prop de 40,5 tones de CO2.

Recentment s’ha 
incorporat a la 
flota municipal 
un nou vehicle 
elèctric en 
substitució d’un 
Nissan Patrol 
que tenia més de 
20 anys. El nou 
vehicle permetrà 
un estalvi anual 
d’1,5 kg de CO2 .

COMPLETADES 7%

EN CURS 78%

PENDENTS 15 %

Consums Ajuntament (kWh)

Emissions Ajuntament (tCO2)
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Educació

Graduat de 
Secundària a  
distància
Des d’aquest curs l’Escola d’Adults és un 
centre de suport de l’Institut Obert de Cata-
lunya (IOC) pels ensenyaments del Graduat 
de Secundària a distància.  Aquests estudis 
estan adreçats a persones majors de 18 anys 
i permeten l’obtenció d’aquesta titulació bàsi-
ca. Tenen una estructura trimestral i s’obre la 
inscripció abans de l’inici de cada trimestre. 
El proper període d’inscripció és del 16 al 20 
de febrer i la inscripció es realitza al mateix 
Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny.

Per a més informació  
us podeu adreçar a: 

Sax Sala 
Centre de Formació i  
Ocupació del Baix Montseny 
de dilluns a divendres  
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h 

c/ Montserrat, 28   
Tel. 93 867 41 75   
saxsala@santceloni.cat

Proves oficials d’anglès de la  
Universitat de Cambridge al Sax Sala
El Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny torna a acollir els exàmens oficials 
d’anglès de la Universitat de Cambridge que duu a terme l’associació Cambridge ESOL Examina-
tion Centre. Enguany es duran a terme les següents proves oficials:

- Preliminary English Test (PET) 
- First Certificate (FIRST) 
- Certificate in Advanced English (CAE)

Qualsevol persona del Baix Montseny que així ho desitgi, pot inscriure’s a Sax Sala per realitzar 
aquests exàmens de la Universitat de Cambridge, que tindran lloc en els mateixos espais del centre. 

El període d’inscripció i les dates dels exàmens d’aquest any 2015 són:

PREINSCRIPCIÓ ON S’HA DE PRESENTAR  
LA SOL·LICITUD

1r cicle d’Educació infantil Del 4 al 15 de maig

El Blauet

La Caseta del Bosc

Escola Pascual

2n cicle d’Educació infantil,  
primària i ESO Del 10 al 17 de març

Oficina Municipal  
d’Escolarització o al centre  
demanat en primera opció

Batxillerat i 
cicles formatius de grau mitjà Del 12 al 19 de maig Institut Baix Montseny,  

o on es vulgui cursar els estudis

Cicles formatius de grau superior Del 26 de maig al 3 de juny Institut Baix Montseny,  
o on es vulgui cursar els estudis

PET FIRST CAE

Període d’inscripció De l’1 al 16 de maig Del 2 al 14 de març Del 2 al 14 de març

Preu 97 euros 189 euros 200 euros

Examen escrit Dissabte 20 de juny Dissabte 6 de juny Dissabte 6 de juny

Examen oral Dissabte 20 de juny Dissabte 13 de juny Dissabte 13 de juny

Calendari de preinscripció curs 2015-2016
Oficina Municipal  
d’Escolarització 

L’Oficina Municipal d’Esco-
larització col·labora amb el 

Departament d’Ensenyament 
en el procés d’escolarització 

dels alumnes d’educació 
infantil, educació primària i 
educació secundària obli-
gatòria. Està situada a la 

Rectoria Vella (tel 93 864 12 
13 educacio@santceloni.cat)

Horari d’atenció al públic:  
de dilluns a divendres  

de 8 a 15 h  
Del 10 al 17 de març de 

2015: de dilluns a divendres 
de 9.30 a 14.30 h i de dilluns 

a dijous de 15.30 a 18 h. 

Jornades de portes obertes  
als centres educatius de Sant Celoni
Centre escolar Data Hora Telèfon centre
Col·legi Cor de Maria Dissabte 21 de febrer De 11 a 13 h 93 867 03 98
Escola L’Avet Roig Dissabte 28 de febrer A les 10.30 a 13 h 93 867 39 23
Institut Baix Montseny Dimarts 3 de març A les 18 h 93 867 34 70
Institut Escola La Tordera Dimecres 4 de març A les 15.30 h 93 848 47 98

Escola Montnegre (La Batllòria) Dimecres 4 de març 
Dijous 5 de març

A les 15 h 
A les 11 h 93 847 00 29

Col·legi La Salle Dissabte 7 de març De 10 a 13.30 h 93 867 02 65
Escola Soler de Vilardell Dimecres 11 de març De les 9.30 a 11.30 h 93 867 24 39
Escola Josep Pallerola i Roca Dijous 12 de març De les 9.30 a 11.30 h 93 867 18 02

Inscripcions 
obertes 

al Sax Sala!

PORTES OBERTES
Jornada de

als centres educatius de Sant Celoni

* Les famílies que no puguin assistir a la jornada de portes obertes, poden visitar l’escola concertant una entrevista amb la direcció.



13

i

L’Ajuntament obre la convocatòria d’ajuts  
de llibres, material i activitats d’estiu
Aquest any s’avança el període de sol·licituds al mes d’abril
Els ajuts socials que promou l’Ajuntament de 
Sant Celoni tenen com a objectiu general ga-
rantir les necessitats bàsiques dels ciutadans 
i ciutadanes, posant especial atenció en el 
manteniment de la seva autonomia personal i 
promovent el desenvolupament de les capaci-
tats personals. Els ajuts de concurrència són 
aquells que van dirigits a les famílies amb situ-
ació socioeconòmica desfavorida, amb rendes 
inferiors a l’Índex de Renda de Suficiència de 
Catalunya.

Aquests ajuts es destinen integrament a re-
duir el cost dels llibres, material o bé per les 
activitats d’estiu. 

En el cas dels ajuts de llibres, els requisits per  
accedir-hi són cursar un dels nivells educatius 
de P3 a 4T d’ESO, estar empadronat a Sant Ce-
loni i la Batllòria i estar matriculat en un centre 
de Sant Celoni o la Batllòria. Aquests ajuts te-
nen una estreta vinculació amb el projecte de 
socialització de llibres i per tant, una part de 
l’ajut consisteix en un lot de llibres reutilitzats i 
l’altra part, en un percentatge econòmic sobre 
el preu de llibres no reutilitzables. Per fomen-
tar la socialització i la reutilització de llibres, 
l’Ajuntament ofereix subvencions a aquelles 
escoles o AMPA que vulguin implantar la so-
cialització de llibres a llurs centres educatius.

En el cas dels ajuts d’activitats d’estiu, els re-
quisits per accedir-hi són estar empadronat a 
Sant Celoni i la Batllòria i inscriure’s en alguna 
activitat o casal que organitzin les entitats del 
municipi d’acord amb la programació de la 
guia d’activitats d’estiu que està prevista que 
es publiqui la primera setmana d’abril.

Tipus d’ajut Període ordinari de sol·licitud de l’ajut Lloc on es pot  
sol·licitar l’ajut

Ajuts per al material esco-
lar i llibres, material curri-
cular i continguts digitals 

de P3 a 4t d’ESO
Del 7 al 21 d’abril Oficina d’Atenció  

Ciutadana

Ajuts per a les activitats 
d’estiu Del 7 al 21 d’abril Oficina d’Atenció  

Ciutadana

Ajuts per a les activitats 
de l’escola municipal de 

música i teatre
Alumnat actual i nou 

Del 7 al 22 d’abril
Centre Municipal  

d’Expressió

Ajuts per a les activitats 
de l’escola d’adults

Idiomes Resta d’ensenyaments

Sax Sala,  
Centre de formació  

i ocupació  
del Baix Montseny

Matrícula de continuïtat 
(alumnat actual) 1 al 12 de juny 1 al 12 de juny

Matrícula d’alumnat nou 
preinscrits amb plaça 21 al 24 de setembre 9 al 17 de juliol

Matrícula d’alumnat nou 
preinscrits sense plaça 25 i 28 de setembre 22, 23 i 24 de juliol

Per a més informació

Àrea de Cultura i d’Educació

Rectoria Vella.  
Passeig de la Rectoria Vella, s/n 
Telèfon: 938641213  
educació@santceloni.cat 
www.santceloni.cat  

Prop de 160 infants i joves de tots els centres 
educatius del municipi participen als tallers 
d’estudi assistit. Es tracta d’una de les actuaci-
ons més importants del Pla Educatiu d’Entorn 
de cara a millorar l’èxit educatiu i evitar el 
fracàs escolar dels nois i noies de Sant Celoni. 
Els tallers volen que els alumnes, proposats 
pels centres, adquireixin hàbits d’organització 
i constància en el treball, aprenguin tècniques 
d’estudi, millorin les habilitats i actituds da-
vant la lectura, l’escriptura i la resolució de 
problemes i també de conflictes.

Des de fa dos anys, l’Ajuntament de Sant Ce-
loni assumeix íntegrament el seu cost dins el 
pressupost municipal. L’import màxim desti-
nat a aquests tallers és de 55.000 euros per 
aquest curs 2014 – 2015. 

Aquest curs els tallers d’estudi assistit estan 
repartits de la següent manera:

- 1 taller al Col·legi La Salle

- 2 tallers a l’escola Josep Pallerola

- 1 taller a l’escola L’Avet Roig

- 2 tallers a l’escola Montnegre

- 1 taller al Col·legi Cor de Maria

- 2 tallers a l’Institut Baix Montseny

- 2 tallers per l’alumnat d’ESO de La Batllòria

- 3 tallers a l’institut escola La Tordera

- Acompanyament lector a l’escola 
Soler de Vilardell

Fes-te  
voluntari  
educatiu!

Prop de 160 infants i joves participen  
als tallers d’estudi assistit

Al llarg d’aquest curs 2014 - 2015, 
s’estan ampliant els projectes de 
voluntariat educatiu que tenen per 
objectiu millorar l’èxit educatiu dels 
alumnes i promoure la cohesió social. 

Per ser voluntari o voluntària, es 
necessita disposar d’una hora míni-
ma setmanal de dedicació. A canvi 
s’aconsegueix, a més de viure una 
vivència personal única, experiència 
acreditada amb una certificació de 
l’Ajuntament i formació al costat dels 
professionals dels centres educatius. 

Inscriu-te a  
www.santceloni.cat/educacio   
o adreça’t a la Rectoria Vella  
(93 864 12 13)
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Cultura

Més de 1.200 persones celebren el  
15è aniversari de la Biblioteca l’Escorxador

Nou espai  
d’Internet jove
A l’espai del vestíbul s’han 
habilitat dos ordinadors per 
a ús del públic jove (12 a 19 
anys). Aquests ordinadors 
són per oci (jocs, xarxes 
socials…). 

Ampliació de l’horari d’obertura amb un matí més

Més d’un centenar de persones  
als cursos de català per a adults

Ja es poden consultar les bases  
i les possibles parets on intervenir  

a Sant Celoni al blog  
www.mursplastics.wordpress.com

La celebració del 15è aniversari de la 
Biblioteca l’Escorxador va ser tot un 
èxit amb la participació de més de 1200 
persones entre protagonistes d’algunes 
de les actuacions que es van donar al 
llarg de la jornada del 18 de desembre o 
com a espectadores. En total van ser 12 
actuacions d’allò més variades: dansa, 
música, literatura, poesia, cant, imatge 
i fins i tot... rubik. 

Que per molts anys! 

Inscripcions 
obertes! 

L’Oficina de Català ofereix, aquest 
quadrimestre, a Sant Celoni, cursos 
de nivells bàsic i elemental per a 
aquelles persones que volen aprendre 
a parlar en català amb fluïdesa i cor-
recció i cursos de nivells intermedi i 
de suficiència per a aquelles que ja el 
parlen, però volen aprendre a escriu-
re’l adequadament. Es fa classes dos 
dies a la setmana (dilluns i dimecres o 
dimarts i dijous) i cada sessió dura 1 
hora 30 minuts. De moment ja s’hi ha 
inscrit més d’un centenar de persones 
però durant el mes de febrer encara 

es pot fer la inscripció als cursos pre-
sencials que tenen places lliures. 

Les persones interessades poden 
adreçar-se, de 10 a 13 h dilluns i di-
mecres, a l’Oficina de Català de Sant 
Celoni, Rectoria Vella, parc de la 
Rectoria Vella, s/n (tel. 93 864 12 13,  
a/e: santceloni@cpnl.cat).

A aquests cursos presencials s’hi 
sumen també cursos en línia i amb 
servei de tutoria per mitjà de la plata-
forma Parla.cat.

Murs plàstics,  
una nova proposta 

per promoure  
l’art al carrer

L’afluència de persones a la Bibli-
oteca l’Escorxador creix cada dia, 
en franges horàries ben diverses 
i durant tots els mesos de l’any. 
És per aquest motiu que des de fa 
tres anys la Biblioteca està oberta 
tots els mesos de l’any i aquest 
any 2015 ha fet un pas endavant i 
també obre el matí de dimarts. 

Horari d’hivern:
Matins: dimarts, dimecres i  
dissabte de 10 a 13.30 h

Tardes: de dilluns a divendres  
de 15 a 20 h

Horari d’estiu:
Matins: dimecres de 10 a 13.30 h

Tardes: de dilluns a divendres  
de 15.30 a 20.30 h
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Inici del període  
de sol·licitud de 
subvencions per  
a entitats
Les entitats i associacions del muni-
cipi ja poden sol·licitar subvencions a 
l’Ajuntament, tant les ordinàries com les 
extraordinàries fins el 31 de desembre 
de 2015. 

Els sol·licitants trobaran tota la informa-
ció i els documents de sol·licitud al web 
municipal www.santceloni.cat/entitats. 
Si necessiten suport específic, poden 
adreçar-se als tècnics municipals dels 
diferents àmbits d’actuació.

Avís a totes les entitats!

En la reunió de valoració de Festa 
Major de setembre 2014, del passat 
mes d’octubre, es va plantejar la 
conveniència de fer una sacsejada 
general a la Festa a partir d’un procés 
participat i reflexiu. La Festa funciona, 
la gent participa i es gaudeix,  però 
sempre va bé deixar entrar aire fresc 
i noves idees per replantejar-nos la 
Festa, tot dibuixant els objectius i les 
línies de treball a mig i llarg termini que 
ens ajudin a enriquir encara més una 
Festa que és de tothom.

Des de l’Ajuntament hem posat fil a 
l’agulla a tot plegat i, amb l’assesso-
rament d’una persona externa que ha 
dissenyat i conduirà aquest procés, 
volem obrir-nos a noves idees i meto-
dologies de treball per tal d’aprofitar 
aquesta oportunitat.  

És per això que us volem animar a 
assistir a la trobada del proper dissab-
te, 21 de febrer, a les 11 del matí, a la 
Sala Bernat Martorell, on s’explicarà 
més detalladament tot el procés de 
participació i es convidarà a tothom 

a apuntar-se a algun dels 4 grups de 
treball que s’organitzaran per analitzar 
i reflexionar entorn a:

• els valors de la festa 
• la programació 
• els espais  
• l’organització 

Aquests grups es trobaran els dime-
cres al vespre i dissabtes al matí del 
mes de març i tothom que hi tingui 
interès ja s’hi pot apuntar a:  
www.santceloni.cat/festamajor

A partir de l’1 de gener de 2015 han entrat en 
vigor dues lleis que comporten algunes modi-
ficacions en el tractament fiscal de les entitats 
que poden alterar el funcionament i la gestió  
del dia a dia:

• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impu-
esto sobre Sociedades. BOE 288 de 28.11.14.
Obliga a totes les entitats a presentar a Hi-
senda l’impost de societats, sigui quin sigui el 
seu volum d’ingressos i encara que no tinguin 
activitat econòmica, ja que la llei elimina els 
supòsits que eximien de presentar aquesta 

liquidació a les “entitats parcialment exemp-
tes”, que eren la immensa majoria.

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. BOE 295 10.12.13. Obliga a 
les entitats a publicitar els contractes i sub-
vencions que hagin percebut. 

Per tal d’informar en més detall d’aquests 
canvis l’Ajuntament ha organitzat una sessió 
informativa que es durà a terme el proper 
dijous 5 de març, a 2/4 de 8 del vespre, al 
Teatre Municipal Ateneu. 

Sessió informativa sobre les noves lleis de l’Estat que modifiquen 
el tractament fiscal i altres aspectes de funcionament quotidià de 
les associacions sense ànim de lucre

+ INFO i ENTRADES: www.santceloni.cat/alateneu

  

Dissabte

 

21 de febrer

 

a les 18 h

Companyia
 

 Pep Bou
CLINC!  

 

1 de mar

 

a les 12 h

Txo Titelles
 

COTO
  
 

 

 

Dissabte

 

7 de mar

 

 a les 20 h

Farrés Brothers

+ Amants de LulúEquilibristes

consulteu
descomptes

Diumenge

teatre,
música i
dansa
de febrer a juny

Divendres

20 de mar
a les 20 h

Berto 

Romero
sigue con nosotros

consulteu
descomptes

Dijous 
 5 de març 

19.30 h

El proper dissabte, 21 de febrer, a les 11 del matí,  
a la Sala Bernat Martorell, arrenca el procés de participació i 
reflexió de la Festa Major de Sant Celoni

A L’
AT
EN
EU
2015
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Esports

El celoní Pere Amadó 
Codony, campió de la 
Copa catalana de  
ciclocross categoria 
Master-30
El celoní Pere Amadó Codony és el millor 
corredor MASTER-30 de la temporada des-
prés de guanyar 7 de les 8 curses de la Copa 
catalana de ciclocross en aquesta categoria. 
La darrera cursa la va disputar a Santa Co-
loma de Farners a principis de gener. Moltes 
felicitats! 

Toni Escudé: reconei-
xement a una  llarga 
trajectòria esportiva
En el marc de la presentació oficial dels equips 
per a la temporada 2014-15, el Club Bàsquet 
Sant Celoni va voler reconèixer públicament 
la trajectòria del jugador Toni Escudé, que 
amb 39 anys ha deixat el bàsquet actiu tot 
just la temporada iniciada. L’”Escu”, com es 
coneix afablement al Toni, s’ha mantingut en 
competició anys i anys i només alguns proble-
mes físics han pogut amb el seu entusiasme 
i estima pel bàsquet. Jugador versàtil, entre-
gat a l’equip i amb una tenacitat encomiable, 
manté entre els més grans la imatge vigent 
d’un vailet que des de la infància  no ha deixat 
mai de tenir una pilota de bàsquet entre les 
mans a tota hora.

Jugadors de l’equip sènior del club -que milita 
a segona categoria catalana- tots ells molt més 
joves que el Toni, expressen sovint com més 
d’una vegada el convidarien a baixar de la 
grada, on viu ara  intensament els partits com 
espectador, pel que resolgués situacions enro-
cades de partit que només ell, amb saviesa i 
destresa, posava a lloc amb solvència

Sant Celoni acull una 
nova trobada de “A 
cent cap els cent”
El dijous 29 de gener, una bona colla de gent 
gran de Sant Celoni va compartir una nova 
passejada del programa “A cent caps els cent”, 
amb ciutadans de Santa Perpètua de Mogoda, 
Centelles i Vilanova del Camí. En  total es va-
ren aplegar 160 persones en un bonic itinerari 
de 8,5 quilòmetres, que sortia de Campins, 
pujava fins a l’ermita de Sant Guillem, care-
nejava per la Serra de Can Cellers per arribar 
a Sant Celoni a través del GR. La jornada es 
va completar amb una breu recepció per part 
de l’alcalde, Joan Castaño, i un dinar de car-
manyola a Zona municipal d’Esports 11 de 
setembre.  

Nou servei del Centre 
Municipal d’Esports 
Sot de les Granotes
Quin és el teu repte/objectiu? 
• Prepara’t per a una cursa o competició  
• Redueix greix corporal  
• Recupera’t després d’una lesió  
• Millora el teu estil de natació  
• Activa’t després d’un embaràs  
• I molts reptes més

Per què m’anirà bé un  
entrenador personal? 

 Qualitat de vida  
L’exercici és una clau essencial, entre altres, 
per viure més i millor. Nosaltres t’aconsellarem 
com desenvolupar les teves aptituds físiques i 
aconseguir els beneficis de la pràctica esporti-
va que t’ajudin a un millor benestar, perquè la 
teva salut és la nostra finalitat. 

 Adaptació 
Ens ajustem als teus horaris, planifiquem el teu 
entrenament en funció de les teves qualitats 
i necessitats, t’ensenyem la tècnica correcta, 
adaptem les sessions al teu ritme, millorem el 
teu rendiment i vetllem pel teu benestar. 

 Compromís 
 El fet d’establir una agenda per  
organitzar el pla d’entrenament,  
fa guanyar en constància. 

 Motivació:  
el fet d’estar amb la companyia  
d’un o una professional, incrementa  
el teu rendiment. 

 Varietat:  
programes individuals que et porten a assolir 
allò que t’has proposat. Planificar i actuar, 
treballar al teu nivell per  
obtenir resultats. 

 Seguretat:  
el treball amb el nostre personal professional 
t’ajuda a disminuir els riscs de lesions i millora 
la teva confiança. 

 Resultats:  
seran aconseguits en menor temps, gràcies al 
teu esforç i la guia professional. 

Què he de fer? 
Omplir un full de petició d’entrenador personal 
que es troba a la recepció de la instal·lació i el 
coordinador es posarà en contacte amb tu per 
donar-te una informació personalitzada.

La Batllòria estrena 4 
noves pistes de petanca
Des de fa unes setmanes, la Batllòria gaudeix 
de 4 noves pistes de petanca que s’incorpora-
ran al recinte esportiu que es generarà prope-
rament amb la remodelació del camp de futbol 
amb gespa artificial i noves instal·lacions. 

El nou equipament s’ha desenvolupat arran 
de la creació del Club Petanca la Batllòria, una 
nova entitat del poble que aplega persones 
d’edats ben diverses i que, sens dubte, contri-
bueix fermament a la convivència i la genera-
ció de teixit social organitzat. 
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Comunicació

Activitat de Govern

Guardó a l’Ajuntament de Sant Celoni  per la  
qualitat i transparència del web municipal

L’Ajuntament de Sant Celoni ha obtingut per 
segon any consecutiu un guardó Infoparticip@ 
a la qualitat i la transparència de la informació 
publicada al web institucional www.santce-
loni.cat, segons el Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la Ciutadania Plural, de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb 
una millora de gairebé 5 punts, Sant Celoni ha 
passat  de la Menció obtinguda el 2013 amb 
una puntuació de 85,37%, a un Segell amb una 
puntuació de 90,24 %. 

El Segell Infoparticip@ a la qualitat i la trans-
parència de la comunicació pública local és 
el màxim reconeixement que atorga aquest 
organisme universitari per haver millorat la 
informació publicada a la web institucional. En 
concret, el Laboratori de Periodisme i Comuni-
cació avalua la informació que es publica a les 
pàgines webs dels ajuntaments catalans per 
mitjà d’una bateria de 41 preguntes per conèi-
xer si ofereixen informació en relació a quatre 
categories: Qui són els representants polítics, 
com gestionen els recursos col·lectius, com in-
formen sobre la gestió i quines eines ofereixen 
per a la participació ciutadana. 

El  web municipal de Sant Celoni ha millorat 
els seus resultats en poc temps:  a principis de 
2013 es trobava a un 46% dels criteris com-
plerts;  va millorar fins al 71% coincidint amb 
l’estrena del nou web, l’octubre de 2013; el 
març de 2014 ja arribava al 85,37 i actualment 
s’ha assolit el 90,24 %.

Segons el regidor de Comunicació, Jaume 
Tardy, “l’alta puntuació aconseguida pel web 
municipal és fruit de la tasca duta a ter-
me per l’Ajuntament de Sant Celoni en els 
darrers anys amb actuacions encaminades 
a obrir el govern municipal i assolir un alt 
nivell de transparència”. 

Sant Celoni és l’únic municipi del Baix Mont-
seny que aconsegueix el Segell i al costat de 
Mollet i Granollers, un dels tres del Vallès Ori-
ental. A nivell de Catalunya, només 77 dels 947 
municipis existents, han aconseguit un Segell, 
Menció o Reconeixement. 

El segell Infoparticipa  es pot consultar al Mapa 
Infoparticip@ (www.mapainforparticipa.com), 
que recull la puntuació de les diferents webs 
dels municipis catalans analitzades. 

L’alcalde Joan Castaño, acompanyat del regi-
dor de Comunicació Jaume Tardy, van recollir 
el premi el passat 22 de desembre en un acte al 
Palau de Pedralbes de Barcelona presidit per la 
vicepresidenta del Govern, Joana Ortega.

És l’únic municipi del Baix Montseny que aconsegueix el Segell Inforparticip@

La Junta de Govern de l’Ajuntament en data 30 
de gener va aprovar definitivament el pressupost 
de l’Ajuntament per a 2015 de 18.841.235,18 
euros. L’equip de govern ha aprofitat el canvi 
legislatiu introduït per la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local que dóna 
la competència d’aprovació a la Junta de Govern 
Local quan el Ple no aprova el pressupost i el de 
l’exercici anterior està prorrogat (com era el cas 
de Sant Celoni).

El pressupost, vol consolidar l’equilibri fi-
nancer fent una aposta clara per continuar 
donant i ampliant els serveis a la ciutadania. 
La introducció de mesures d’estalvi i un control 
acurat de la despesa, permeten assegurar  i am-
pliar els serveis bàsics i fins i tot reduir el deute 
de l’Ajuntament d’exercicis anteriors (s’ha pas-
sat del 94,77 % d’endeutament dels ingressos 
corrents del gener del 2011, al 60,70% a gener 
de 2015). 

S’inclouen mesures amb una forta demanda 
ciutadana com és el cas de la neteja, amb una 
nova concessió i un nou sistema de recollida de 
resta i selectiva. Segueix l’aposta en matèria de 
promoció econòmica, a partir del treball con-

junt de totes les àrees de l’Ajuntament, incidint 
especialment en la prestació de serveis a les 
persones de cara a facilitar l’accés al treball 
tant per compte aliè com per a emprenedors. 
La promoció de la Vila com a centre comercial 
i destinació turística, continua sent una aposta 
estratègica. 

Hi ha un clar reforç als serveis socials bàsics i 
comunitaris per a contribuir a superar situaci-
ons de màxima urgència social, en el marc de 
processos de recuperació de l’autonomia per-
sonal i familiar.  S’amplien també els recursos 
destinats a donar suport a l’àmbit educatiu.

Aquest control de la despesa ha permès man-
tenir el nivell d’ingressos sense haver d’aug-
mentar la pressió fiscal al municipi. Així, 
durant 2015 no s’augmenta cap tipus impositiu, 
ni s’ha imposat cap nova taxa. El que s’ha pre-
vist és un augment dels ingressos provinents de 
l’Impost sobre Béns Immobles, atès que durant 
l’any 2014 s’han realitzat tasques de regularitza-
ció cadastral, consistents en revisar i actualitzar 
actuacions d’ampliació i millora de les finques 
de Sant Celoni, amb l’objectiu d’assolir així una 
millor equitat en el pagament de l’impost.

Óscar Caño, nou  
regidor de l’Ajunta-
ment de Sant Celoni
Durant el ple municipal del 29 de desembre, 
Óscar Caño va prendre possessió del càrrec de 
regidor per la llista del Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM). 
Óscar Caño agafa el relleu a Magalí Miracle 
que va renunciar a l’acta de regidora el passat 
novembre. El nou regidor assumeix les àrees 
de Comunitat i Esports.

Aprovat el pressupost municipal 2015
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Espai públicEspai Obert

Anar-hi, anar-hi i anar-hi

Si alguna cosa tenim a la PAH, és paciència. Creiem 
en la justícia i sabem que l’únic camí per arribar-hi 
és anar-hi, anar-hi i anar-hi. Per això insistim en una 
nova ILP per garantir una llei que no deixi milers de 
famílies sense llar i amb una condemna de per vida 
que no permeti una segona oportunitat. A la PAH no 
ens arronsem davant de les derrotes i insistim en 
recollir signatures per tirar endavant una nova ILP 
que sabem que aquest cop sortirà endavant.

Després que el PP rebutgés la primera ILP presen-
tada a l’Estat, les PAH catalanes ens hem organitzat 
per presentar-ne una al Parlament. I, com que anem 
a poc a poc perquè anem lluny, hem anat més enllà: 
també exigim que tothom tingui garantits els drets 
bàsics de la llar (llum, aigua...) i volem un parc públic 
de lloguer.

Per això demanem a tots els celonins i les celoni-
nes que si ens veuen recollint signatures ens donin 
el seu suport. També demanem que s’impliquin en 
el projecte, que és de tots i per a tots; que vinguin 
a La Clau a treballar amb nosaltres: a banda de la 
campanya per la ILP, tenim molts fronts oberts, com 
el seguiment que cal fer de la moció per multar els 
pisos buits en mans de la banca. Estem orgulloses 
de que Sant Celoni sigui un dels setze municipis que 
s’hi ha posat a treballar, però cal aconseguir que els 
bancs posin aquests pisos en lloguer social per a les 
famílies que els necessiten.

Aquesta nova campanya és molt important, so-
bretot, per tenir presència al carrer, on ens hem de 
trobar tots per lluitar, però on ningú s’hi ha de que-
dar per perdre la casa. Per això som aquí i aquí 
seguirem.

La unió dels ciutadans és la millor manera que 
tenim ara per vèncer la por, les amenaces i els 

abusos dels bancs. Junts ho podem tot!

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Habitatge 

pah.baixmontseny@gmail.com
http://afectatshipotecabm.wordpress.com   
Twitter: @PAHBaixMontseny  
Facebook: www.facebook.com/PahBaixMontseny  

#Hifaltestu
La Clau que obre tots els panys 
porta dos anys i mig forjant un 
nou espai: un punt de trobada per 
discutir, transformar i construir 
el nostre entorn. Avui sí, els mo-
viments socials de Sant Celoni i 
el Baix Montseny tenim un espai 
de trobada on teixir complicitats. Un espai de 
denúncia i contrapoder. Un espai on la diferència 
no és condemnada, sinó aclamada. Un espai de 
transformació social.

Aquest ambiciós projecte no seria una realitat 
sense la feina de les entitats que en formen part 
ni dels socis que aposten per ell. Tot i els entre-
bancs que sorgeixen i anem superant, no parem 
de créixer i d’aprendre gestionant aquest espai. 
Mirant enrere veiem feina feta, debats posats 
sobre la taula, documentals oferts, art i cultura 
promoguda, accions que han anat més enllà i han 
sortit al carrer... Per tot això, i més que volem fer, 
aquest 2015 comencem amb força i iniciem una 
campanya de socis per tal que el projecte creixi i 
arribi més enllà. Perquè només amb els socis i les 
sòcies pot tirar endavant. Ajuda’ns a formar-ne 
part i gaudir de tots els concerts, xerrades, activi-
tats... amb el teu granet de sorra! Sigues tu també 
La Clau i fes que aquesta obri més panys.

Hi faltes tu és el lema de la campanya de socis 
que iniciem des de La Clau, una campanya que 
pretén mostrar la importància d’un espai com el 
nostre i de continuar sumant suports. Ens veureu 
pel carrer, ens llegireu a les xarxes i celebrarem 
amb vosaltres que avancem plegats.

Com deia l’Ovidi: serem la clau que obre  
tots els panys.

Ens pots trobar al carrer Alguersuari, 16. 
Facebook - LaClau 
Twitter - @infoClau

Una cara nova per  
a un projecte renovat
Des de la secció local d’ERC de Sant Celoni i la 
Batllòria vam nomenar el passat 23 de gener la 
Magalí Miracle com la nostra cap de llista per a les 
eleccions municipals del 24 de maig. La Magalí 
és, des d’ara, la nova cara d’ERC del municipi, 
un projecte que pretén aglutinar sota les nostres 
sigles al màxim número de persones que s’iden-
tifiquin dins l’espai de l’esquerra socialdemòcrata 
independentista. 

La Magalí ha estat regidora a l’Ajuntament de 
Sant Celoni i 1a Tinent d’Alcalde amb el PSC. 
Però els esdeveniments –que no han estat pocs– 
dels últims quatre anys en l’escenari de la política 
catalana i la seva condició d’independentista la 
van anar allunyant progressivament d’aquesta 
formació política, fins a lliurar l’acta de regidora 
el passat mes de novembre. Ara encapçalarà com 
a independent la llista d’ERC, fent un moviment 
gairebé natural i seguint el pas de molts dirigents 
polítics socialistes que han vist com el partit que 
tant va lluitar per la recuperació de les llibertats 
de Catalunya i per la cohesió social i nacional del 
nostre país, es va despenjar de seguida del grup 
de partits que anàvem junts demanant una con-
sulta sobre el nostre futur polític.

Ara que ja tenim data –27 de setembre– per a la 
consulta definitiva sobre la independència que ha 
d’obrir un nou procés constituent a Catalunya, es-
tem convençuts que aquestes municipals serviran 
com a catalitzador del procés. Des d’ERC volem 
construir un nou país, econòmicament més pròs-
per, socialment més avançat i lliure de corrupció. 
Per això volem acumular la màxima força insti-
tucional al servei del procés i de la regeneració 
política i democràtica. 

Si voleu saber-ne més sobre el nostre projecte, us 
animem a assistir i a participar a qualsevol dels 
actes que properament anirem celebrant. I sapi-
gueu que també podeu contactar amb nosaltres a 
través de l’adreça santceloni@esquerra.org

Esquerra Republicana de Catalunya

Últim adéu a la  
Sra. Concepció Ragué i Mir 
La Junta Local de Sant Celoni hem fet dir una 
missa-funeral a la parròquia per a donar l’últim 
adéu a la Sra. Concepció Ragué i Mir, vídua del Dr. 
Pere Nolasc Barri, fundadora i primera presidenta 
de la nostra entitat “Catalunya contra el càncer”. 
Ella ens va donar l’exemple, la il·lusió i la fortalesa 
per continuar aquesta tasca tan difícil, i lluitar amb 
fermesa contra aquesta malaltia que encara està 
present entre nosaltres i que causa molt dolor a 
les famílies. Nosaltres les voluntàries i voluntaris 
de Sant Celoni continuem el seu exemple des de 
fa més de cinquanta anys i seguim el seu camí. 
Voluntari, voluntària! Quina paraula més digna, 
regalima humanitat. 

Sra. Concepció Ragué, li prometem que mai dei-
xarem de lluitar amb esperança, per poder vèncer 
d’una vegada per sempre aquesta malaltia. 

Gràcies per la seva  
feina ben feta.  
Descansi en pau! 

Junta Local de Catalunya 
Contra el Càncer

El col·lectiu 08470, vol agrair a tota la gent de 
Sant Celoni que, novament ha fet possible una 
gran recaptació, 24.181 € recaptats per l’edició 
de La Marató 2014.

Gràcies a les aportacions i col·laboracions de: 
l’Ajuntament, comerços, escoles, grups diversos, 
indústries, particulars, entitats esportives... que 
amb les seves activitats i aportacions ens han 
ajudat ha aconseguir novament una gran recapta 
a Sant Celoni. 

Us adjuntem el detall de les recaptacions:

Marató 2014 - concepte Import

A.G.G. L’ESPLAI St. Celoni 3.630,00 €

AMPA Avet Roig 324,40 €

AMPA Cor de Maria 616,00 €

Biblioteca L’Escorxador  
(venda llibres i CD’s)

340,30 €

Cafè Solidari 64,75 €

Carn de Poltre - panera 70,00 €

Club Tenis Montnegre - Pàdel 165,70 €

Colla Bastonera Quico Sabaté 50,00 €

Colla Montnegres activitats varies 924,55 €

Controls Tensió Arterial 157,36 €

Creu Roja 13,30 €

Donatius Varis 2.739,09 €

Esmorzars 110,00 €

Futbol 7 -  
Club Esportiu Sant Celoni

1.036,10 €

Galls - (Què pensen els galls?) 1.240,70 €

Gegantó 7,11 €

Globus 169,04 €

Inflable 166,90 €

Loteria 2.130,00 €

Marxa per La Marató 2.628,55 €

Moto Club St.Celoni - park motor 3.192,89 €

Quina de La Marató 1.312,90 €

Sant Celoni canta per La Marató 1.270,00 €

Sorteig Biturbo 634,00 €

Tir amb arc St. Celoni 68,80 €

Tómbola 658,00 €

Vòlei St. Celoni 300,00 €

Xocolatada 160,56 €

Total 24.181,00 €

Tots els actes han comptat amb el patrocini 
de l’Ajuntament de Sant Celoni. Novament, ha 
quedat demostrat que al nostra poble, LA SOLI-
DARITAT NO DEGENERA. Moltes gràcies de tot 
“COR” i fins la propera edició.   
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Cares noves 
per un a 
projecte de 
govern sòlid

Com succeeix en cada contesa electoral,  
els actuals regidors de la CUP no repetiran

L’actualitat política posa de manifest malauradament 
l’existència d’un seguit de polítics que fan de l’acti-
vitat política la seva professió, exercint com a repre-
sentants públics durant molts anys i impossibilitant 
l’aparició de noves idees i formes de fer. Tanmateix, 
també existeixen -en el si de moltes formacions polí-
tiques- homes i dones que viuen l’acció política com 
un veritable acte de servei públic, de servei a la co-
munitat. Aquesta forma d’entendre la política és uns 
dels pilars al voltant dels quals la CUP vol aixecar 

el seu projecte polític per a Sant Celoni i tot el Baix 
Montseny. 

El que ens mou a fer política és la sincera creença 
en la millora de la vida de tots els veïns i veïnes de 
Sant Celoni i la Batllòria, en cap cas sumar càrrecs 
i poder individual, estem convençuts que allò im-
portant és el projecte, un projecte que és col·lectiu, 
representat a l’Ajuntament pels nostres regidors i al 
carrer per tots nosaltres.

La limitació de càrrecs, però, no és l’únic compromís 
públic que acompleixen els regidors de la CUP; no 
acceptem l’acumulació de càrrecs públics més que 
el de regidor/a; sempre defensem les decisions pre-
ses en assemblea evitant així possibles interessos 
personals i evitem l’interès econòmic en l’ocupació 
de càrrecs; els nostres regidors no cobren, només 
ho farien en el cas que la situació requerís que algu-
na persona dediqués part de la seva jornada laboral 

a la CUP o al govern, i en aquest cas tindria un sou 
màxim limitat a 1.600 euros mensuals pel 100% de 
la dedicació.

I per què?

Perquè volem recuperar la confiança de la gent en 
la política. Des de la CUP considerem que l’única 
manera de prestigiar la política és usar-la per millo-
rar les condicions de vida de les persones. La polí-
tica ha de servir només per a això. Per a res més. 
Aquesta és l’única via per recuperar la confiança de 
la gent cap als polítics i la política, i, alhora, per fer 
que aquesta gent participi activament en la política.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat 
www.facebook.com/infocup

Grups municipals

Amb tu és  
possible
Sembla que va ser ahir  i de 
nou ja tornem a tenir aquí les 
municipals. Ara que  tothom es 
preocupa de quedar bé de cara 
a la galeria actuant en clau 

electoralista, a més de poder veure quantes meda-
lles es poden atribuir, per nosaltres la  preocupació 
és que els compromisos adquirits es portin a terme,  
volem continuar vetllant pels interessos dels nostres 
veïns i veïnes i per les seves necessitats. 

En cap cas apostarem per grans infraestructures 
(com un gran hospital) sinó en consolidar les que ja  
tenim, i en  no perdre res de tot allò que hem acon-
seguit. I  ara que tothom està més pendent de la 
independència i de la “ mania” que ens té el govern 

central, per la porta del darrera ens estan marcant 
tots els gols possibles en polítiques socials.  A nivell 
sanitari i en el nostre municipi ens estem quedant  
sense un servei d’ambulància de 12 hores, servei 
no només adreçat als celonins sinó a les poblacions 
veïnes.

L’administració està iniciant a fer moviments als ser-
veis sanitaris de la nostra comarca, derivant serveis 
a l’Hospital de Mollet i el de Granollers. Si els serveis 
que  es presten al nostre hospital  i especialistes 
comencen a migrar  cap altres dependències més 
grans, quin panorama sanitari tindríem Sant Celoni 
i La Batllòria?  Nosaltres els usuaris tornaríem una 
altra vegada a fer incòmodes desplaçaments amb la 
conseqüent pèrdua de temps, per tant hem de vet-
llar per mantenir a la comarca del Baix Montseny, un 
hospital en condicions adequades, sense retallades 
o la conversió de l’Hospital en un centre ambulato-
ri o residència per a  gent gran. L’objectiu deu ser  

aconseguir l’ampliació i la millora dels serveis i amb 
aquest objectiu estarà atent a l’evolució del nostre 
hospital, el grup municipal d’ICV-EUiA.

Aquesta és una mostra més que veritablement ne-
cessitem polítiques d’esquerres, hem de treballar 
pel poble i recuperant tot allò que plantejàvem al 
nostre programa electoral i procurar que  la lluita 
contra les retallades no ens han d’impedir posar en 
valor els recursos disponibles en la comunitat. L’ad-
ministració local és qui  té a la seva mà la possibilitat 
de fer una lectura intel·ligent de les necessitats reals 
i la capacitat de posar en contacte els recursos pú-
blics, els socials i els privats per activar noves opor-
tunitats.

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

4 anys perduts. 
Els recuperem?
Estem arribant al final de la 
legislatura municipal 2011-
2015 i toca fer balanç. 

No podem evitar que el primer que ens vingui al 
cap siguin les crisis derivades de la incapacitat 
de govern del Sr. Castaño o, encara més greu, 
de la seva negligència: la mala gestió del cas de 
la Policia local, el sou encobert quan va assumir 
la Presidència del Consorci de Residus tot 
incomplint el seu acord amb la CUP, la imputació 
per les dietes de la Federació de Municipis 
que va ocultar als Plens municipals, canvis 
constants en l’equip de govern a causa de la 

dimissió de 3 regidors,... I també ens venen al 
cap les promeses ‘oblidades’ del seu programa 
electoral: ni l’actualització del Pla urbanístic, ni 
cap mesura de promoció econòmica per ‘portar 
empreses TIC i noves energies’, ni ‘polítiques 
de foment del turisme de qualitat’, ni ‘inversió en 
inserció laboral’, ni ‘reforç del servei d’orientació 
laboral’, ni ‘implantació d’un pla de mobilitat i 
accessibilitat’, ni ‘el consell consultiu de la gent 
gran’, ni la ‘el carnet jove propi de Sant Celoni’... I, 
en canvi, se’ns fa molt difícil trobar què ha aportat 
aquest govern al municipi.

Si tenim en compte que el Sr. Castaño va 
començar a ser regidor al mateix moment que 
la Margaret Thatcher Primera Ministra (ara fa 36 
anys), fins i tot podríem comprendre-ho. Però 
Sant Celoni i la Batllòria no es poden permetre 

4 anys perduts més. Volem reprendre el ritme 
de l’anterior legislatura quan vam fer possible el 
centre de dia, l’escola bressol, el tanatori, l’oficina 
de turisme, l’skatepark del Pertegàs, el nou túnel 
d’entrada, l’escola Montnegre, el pas sota la C35 
a la Batllòria, el centre de formació i ocupació Sax 
Sala i un etcètera que podria ser molt llarg, però 
que té com a fil conductor l’amor i el compromís 
al nostre poble. 

El Francesc està decidit a recuperar el temps 
perdut del nostre poble. D’aquí poc més de 3 
mesos tindrem ocasió de contribuir-hi. Som-hi?

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Invertim en allò 
que importa

Invertim en educació i 
en polítiques de suport 
a les famílies

El grup municipal del PSC pensem que l’educa-
ció no és una depesa, sinói una inversió. Per això 
no hem dubtat en destinar 1.5 milions per des-
bloquejar la construcció del nou edifici per a 
l’escola Soler de Vilardell. I ho hem fet desti-
nant-hi una partida molt important de la inversió 
municipal a un projecte estratègic, conscients 
que les retallades impulsades per la Generalitat 
farien inviable qualsevol inversió en aquest país. 
Per això des de l’Ajuntament hem decidit aportar 
els diners que no hi destina el Departament d’En-
senyament. Invertim en educació. 

Solucionem problemàtiques creades per al-
tres governs, com és el cas de la supressió de 
la ronda que l’anterior govern municipal de Con-
vergència i Unió va decidir incorporar d’amagat 
als grups municipals i a la ciutadania, poc temps 
després que tots i totes vam expressar el nostre 
més absolut rebuig a la construcció de més de 
1.200 habitatges en l’entorn natural de Can Riera 
de l’Aigua. Respectem el territori. 

Apostem per les polítiques d’habitatge com a 
eix central de suport a les persones, especi-
alment d’aquelles que pateixen directament els 
efectes negatius de l’actual situació econòmica 
Per això oferim un nou servei d’intermediació 
per deutes hipotecaris, perquè pensem que 
hem de fer tot el necessari per evitar que una 
persona perdi la seva llar, impulsem la compra 
de nous pisos per incorporar-los a la borsa 
municipal d’habitatge amb la voluntat de donar 

compliment al dret de disposar d’un lloc digne i 
adequat on viure, i estenem l’exempció de la 
plusvàlua en aquells casos de dació en pa-
gament o execucions hipotecàries, també en 
caràcter retroactiu, perquè pensem que no és just 
fer pagar a aquella persona que s’ha vist privada 
d’un dret bàsic i essencial. 

No estem sols en aquesta tasca, i per això volem 
agrair de forma especial la implicació de SOREA 
que ha permès signar un conveni per evitar 
el tall de subministrament d’aigua a les llars 
amb dificultats. Som conscients que tota ajuda 
és poca i que es tracta de temes molt delicats. 
Per això pensem que hem de seguir treballant en 
aquesta direcció.

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 -   F. Garcia 608   13   09   12

febrer Taxi  
guàrdia 

Taxi 
retén 

2 - 8 L3 L1

9 - 15 L4 L2

16 - 22 L5 L3

23 - 1 març L6 L4

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

RECTORIA VELLA 
24 de gener - 15 de març

Estels, ermites i  
esglesioles del Montseny 
Fotografies de Mariano Pagés

Horari: 

Dijous, divendres i dissabtes, de 5 a 8 del vespre

Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 5 a 8 del vespre

CAN RAMIS 
7 - 22 de febrer

Amb ulls de nen 
Il·lustracions de Gemma Merinero

Horari: 

De dilluns a dissabte, de 6 a 8 del vespre.

Diumenges, de 12 a 2/4 de 2 del migdia i  
de 6 a 8 del vespre.

Diumenge 15 de febrer al matí tancat

OFICINA DE TURISME 
11 febrer - 15  març

Un tastet de natura 
Fotografies de flora i fauna del 
nostre entorn, de Jordi Novell

Horari: 

Dimecres, dijous, dissabtes, diumenges i festius, 
de 10 a 14 h

Divendres i dissabtes, de 16 a 20 h

FEBRER

MARÇ

Dimarts 
17 de febrer
Secretaria del  
Banc del Temps
- A les 18 h
- Al local de La Clau 
(Alguersuari, 16)
Organitza: Banc de Temps 
de Sant Celoni

Dimecres 
18 de febrer
Vetlla del Carnestoltes 
i enterrament de la 
sardina
Carnaval i Gitanes 2015
- A les 19 h
- A la plaça de la Vila
Organitza: Colla de 
Diables de Sant Celoni

Dijous 
19 de febrer
Grup de Labors
- A les 18 h
- A la Thea Sinensis 
(Balmes, 30)
Organitza: Banc de Temps 
de Sant Celoni

Llibre: El arte de viajar, 
d’Alain de Botton
Club de lectura Carretera 
i Manta
- A les 19 h
- Biblioteca l’Escorxador

Xerrada:  
Educar amb humor
Cicle de xerrades per a 
pares i mares
- A les 21 h
- A la Col·legi Cor de Maria
Organitza: AMPA Cor de 
Maria

Divendres 
20 de febrer
Hora del Conte. Contes 
que fan bullir el calder 
de la iaia Maria, amb Eva 
González
- A les 18 h
- Biblioteca l’Escorxador 
* Cal inscripció prèvia

Conferència:  
Posem-nos a l’hora,  
amb Salvador Cardús
- A les 20 h
- A la sala Bernat Martorell 
de Can Ramis

Organitza: Ateneu de Sant 
Celoni

Sardinada i Concert,  
amb els Ai, ai, ai
Carnaval i Gitanes 2015
- A les 21 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, Sala Petita
- Preu tiquet: 10 €  

(sopar + concert)
Organitza: Bocs i Cabres 
de Sant Celoni

Dissabte 
21 de febrer
Sacsegem  
la Festa Major!
Inici del procés de reflexió 
de la Festa Major
- A les 11 h
- A la sala Bernat Martorell 

de Can Ramis

Jornada de portes 
obertes al Col·legi Cor 
de Maria
- D’ 11 h a 13 h
- Al Col·legi Cor de Maria

Taller de Dansa  
del Ventre
Activitats de La Clau
- A les 11 h
- Al Pavelló Municipal 

d’Esports
Organitza: Banc de Temps 
de Sant Celoni

Cinema: Standby me, 
Doraemon
CINC - Cinema infantil  
en català
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine - 

Centre Comercial Altrium
- Preu: 4,20 €

Espectacle infantil: 
Clinc!, amb la  
Cia. Pep Bou
Programació A l’Ateneu
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, sala gran
- Preu: 3 € 
Menors de 2 anys, gratuït

Diumenge 
22 de febrer
Sortida d’Esquí de 
muntanya amb el CESC 
Informació: Centre 
Excursionista de Sant 
Celoni 

Muntanyisme amb 
el CESC al Pic de la 
Carbassa (2738 m), amb 
raquetes
Informació: Centre 
Excursionista de Sant 
Celoni Activitats del CESC

Taller de Cuina
- A les 11 h
- Al local de La Clau 
(Alguersuari, 16)

- Preu: 5 €. El preu inclou 
el taller i l’àpat posterior

Organitza: Banc de Temps 
de Sant Celoni

Ball de l’Esplai a 
l’Ateneu,  
amb Pere Vila grup
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran

- Preu: 4 € socis,  
5 € no socis

Organitza: L’Esplai de la 
Gent Gran

Dimarts
24 de febrer
Secretaria del Banc  
del Temps
- A les 18 h
- Al local de La Clau 

(Alguersuari, 16)
Organitza: Banc de  
Temps de Sant Celoni

Dijous
26 de febrer
Hora del conte en 
anglès. I don’t want to go 
to bed, amb Cambridge 
School
- A les 18 h
- A la Biblioteca de l’Escola 
Montnegre de la Batllòria

Grup de Labors
- A les 18 h
- A la Thea Sinensis 

(Balmes, 30)
Organitza: Banc de Temps 
de Sant Celoni

Dissabte
28 de febrer
Muntanyisme amb el 
CESC a Montserrat
Informació: Centre 
Excursionista Sant Celoni

Jornada de portes 
obertes a l’escola L’Avet 
Roig
- De les 10.30 h a les 13 h
- A l’escola l’Avet Roig

Taller de Moviment 
Integral
- A les 11 h
- A l’escola bressol 

municipal “El Blauet”
Organitza: Banc de Temps 
de Sant Celoni
Conferència: Educar 
en el asombro, amb 
Catherine l’Ecuyer
Tast de llibres
- A les 12 h
- Biblioteca l’Escorxador

Cinema: Els pingüins  
de Madagascar
CINC - Cinema infantil  
en català
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine - 

Centre Comercial Altrium
- Preu: 4,20 €

Diumenge
1 de març
Mercat del Trasto
- De les 9 h a les 14 h
- A la plaça Mercè 

Rodoreda
Organitza: Tots a la Pista 
TALP

Calçotada del CESC a 
Mosqueroles
Informació: Centre 
Excursionista Sant Celoni

Espectacle familiar: 
Cotó, amb Txo Titelles
Programació A l’Ateneu
- A les 12 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, Sala Petita
- Preu: General, 3 €. 

Menors de 2 anys, gratuït

Ball de l’Esplai a 
l’Ateneu, amb Moncayo
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, sala gran
- Preu: 4 € socis,  

5 € no socis
Organitza: L’Esplai de la 
Gent Gran

Cinema: La prima cosa 
bella, de P. Virzì
Cinema a l’Ateneu
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Petita

Dilluns
2 de març
Dia Internacional  
de la Dansa
Trobada d’escoles de 
Dansa de Sant Celoni
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, Sala Gran
- Preu: 3 €. Anticipat 2 €
Organitza: Tots a la Pista 
TALP

Dimarts
3 de març
Jornada de portes 
obertes a l’Institut  
Baix Montseny
- A les 18 h
- A l’Institut Baix Montseny

Secretaria del Banc  
del Temps
- A les 18 h
- Al local de La Clau 

(Alguersuari, 16)
Organitza: Banc de  
Temps de Sant Celoni

Dimecres
4 de març
Jornada de portes 
obertes a l’Escola 
Montnegre (la Batllòria)
- A les 15 h
- A l’Escola Montnegre  

(la Batllòria)

Jornada de portes 
obertes a l’Institut 
Escola La Tordera
- A les 15.30 h
- A l’Institut Escola  
La Tordera

Dijous
5 de març
Jornada de portes 
obertes a l’Escola 
Montnegre (la Batllòria)
- A les 11 h
- A l’Escola Montnegre  

(la Batllòria)

Grup de Labors
- A les 18 h
- A la Thea Sinensis  

(c. Balmes, 30)
Organitza: Banc de Temps 
de Sant Celoni

Divendres 
6 de març
Dia de la Dona

Conversa amb Jordina 
Pastó, antropòloga i 
estudiosa de temes de 
gènere i igualtat.
- 20 h
- A l’Escola Montnegre  

de la Batllòria

Sopar de Carmanyola. Cal 
fer inscripció prèvia abans 
del 4 de març a la Unió 
Batllorienca 
- 21 h
- A l’Escola Montnegre  

de la Batllòria 

Ball 
- 22 h 
- A l’Escola Montnegre  

de la Batllòria

Organitza: Plataforma 
d’Iniciatives per l’Equitat 
entre Gèneres (PIEG)

Dissabte 
7 de març
Sortida d’Espeleologia 
amb el CESC 
Informació: Centre 
Excursionista Sant Celoni 

Jornada de portes 
obertes al Col·legi  
La Salle
- De les 10 h a les 13.30 h
- Al Col·legi La Salle

Cinema: Big Hero 6
CINC - Cinema infantil  
en català
- A les 16.15 h
- A les sales Ocine - 

Centre Comercial Altrium
- Preu: 4,20 €

Teatre: Equilibristes, 
amb Farrés Brothers i 
Cia+Amants de Lulú
Programació A l’Ateneu
- A les 20 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, Sala Petita
- Preu: General, 10 €. 

Vegeu descomptes

Diumenge 
8 de març
Dia de la Dona

Passejada-marxa amb 
preguntes i respostes
- A les 11 h
- A la Rectoria Vella
Organitza: Plataforma 
d’Iniciatives per l’Equitat 
entre Gèneres (PIEG)

Ball de l’Esplai a 
l’Ateneu amb Aria
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, Sala Gran
- Preu: 4 € socis,  

5 € no socis
Organitza: L’Esplai  
de la Gent Gran

Visita comentada 
a l’exposició de 
fotografia: Estels, 
ermites i esglesioles del 
Montseny, de M. Pagés
- A les 18 h
- A la Rectoria Vella

Dimecres
11 de març
Jornada de portes 
obertes a l’Escola Soler 
de Vilardell
- De les 9.30 h a les 11.30 h
- A l’Escola Soler de 
Vilardell

Dijous
12 de març
Jornada de portes 
obertes a l’Escola Josep 
Pallerola
- De les 9.30 h a les 11.30 h
- A l’Escola Pallerola

Diumenge  
15 de març
Ball de l’Esplai a 
l’Ateneu amb Sona Bé
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 
Ateneu, Sala Gran

- Preu: 4 € socis,  
5 € no socis

Organitza: L’Esplai de la 
Gent Gran

Dimecres
18 de març
Xerrada: L’assetjament 
escolar en joves i 
preadolescents
Cicle de xerrades per a 
pares i mares
- A les 18 h
- A l’Escola Montnegre  

(la Batllòria)
Organitza: AMPA Escola 
Montnegre

Dijous 
19 de març
Xerrada: Com afavorir 
l’èxit i evitar el fracàs 
escolar?
Cicle de xerrades per a 
pares i mares
- A les 21 h
- A la sala Bernat Martorell 

de Can Ramis
Organitza: AMPA Escola 
Pallerola

Divendres 
20 de març
Presentació del llibre 
Aquí, Radio San Celoni. 
1959-1965, de Pere 
Tarridas
- A les 19 h
- A la sala Bernat Martorell 

de Can Ramis
Organitza: Associació 
Catalunya contra el càncer

Monòlegs: Berto Romero 
sigue con nosotros, amb 
El Cansancio
Programació A l’Ateneu
- A les 20 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, Sala Gran
- Preu: General, 10 €.
* Consulteu descomptes

Dissabte
21 de març
Festa Primavera Can Coll
Associació de Veïns de 
Can Coll
- A les 11 h
- A la Zona Social Can Coll
- Preu: No socis, 12 €. 

Socis, 10 €. Menú 
Infantil, 5 €

Organitza: 
Associació de Veïns de 
Can Coll 

Sessions’n’Sona 2015
Sessió de concerts de 
grups locals
- A les 21 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, Sala Petita

Diumenge
22 de març
Ball de l’Esplai a 
l’Ateneu amb Esquitx
- A les 18 h
- Al Teatre Municipal 

Ateneu, sala gran
- Preu: 4 € socis, 5 € no 

socis
Organitza: L’Esplai de la 
Gent Gran
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