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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 00

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

Francesc Deulofeu
Alcalde

Comencem una nova legislatura a l’ajuntament de Sant Celoni 
amb el desig i la determinació que sigui molt prolífica per a 
totes les persones que viuen al nostre poble. Tal com vam dir 
al Ple de constitució el passat 13 de juny ho volem aconse-
guir treballant en equip: amb tots els grups municipals, amb 
l’estructura professional de l’ajuntament, amb el teixit social 
del poble i amb totes i cadascuna de les persones que viuen 
i gaudeixen d’aquest municipi. Ens deien que són moments 
de fragmentació política, nosaltres diem que són moments 
de pluralitat, que potser requeriran més esforç, però de ben 
segur ens brindaran més riquesa vital.

En aquest primer Informatiu, hem volgut fer públics els  
objectius estratègics de mandat, que volen ser la guia del 
dia a dia de l’acció de govern. Dóna’ls una ullada a les pàgines 
que segueixen i fes-nos arribar algun comentari si ho creus 
convenient: de ben segur que podrem compartir-ne una bona 
part i sumar-hi esforços.

Políticament travessem moments tant complicats com es-
perançadors. Em poso a la teva disposició perquè aquesta 
esperança doni tants fruits com sigui possible en la nostra 
vida en comunitat. Estic convençut que plegats escriurem 4 
anys determinantment positius pel futur del nostre municipi i 
també del nostre país. 

Recomencem!
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El nou ajuntament de Sant Celoni  
2015 - 2019

Dissabte 13 de juny es va 
constituir el nou ajunta-
ment que governarà Sant 
Celoni durant els propers 
quatre anys. Francesc 
Deulofeu va  ser investit 
alcalde de Sant Celoni amb 
els vots dels 7 regidors i 
regidores de Ciu i 1 d’ERC-
AM, amb qui formen equip 
de govern. A l’oposició  hi 
ha el Grup Municipal del 
PSC amb 4 regidors, la 
CUP-PC  amb 4 regidors 
i ICV- Podem la Batllòria 
amb 1 regidora.

Francesc Deulofeu amb la vara d’alcalde

Equip de Govern

Francesc Deulofeu (CiU) 
Alcalde

Àmbit d’actuació 
Entorn / Secretaria /  
Atenció Ciutadana-OAC /  
Tecnologies de la Informació
Horari d’atenció  
Dilluns i dijous d’11 a 13 h
Dimarts i divendres de 10 a 13 h 
i hores convingudes  
a l’Ajuntament

alcalde@santceloni.cat

Magalí Miracle (ERC-AM) 
1a tinenta d’alcalde

Àmbit d’actuació 
Comunitat
Horari d’atenció 
dimarts de 9 a 11 h i 
hores a convenir  
a l’àrea de Comunitat
miraclerm@santceloni.cat

Helena Lagarda (CiU) 
4a tinenta d’alcalde

Àmbit d’actuació 
Presidenta Consell de  
Poble de la Batllòria
Horari d’atenció 
dimarts de 18 a 20 h 
i hores convingudes 
a la Unió Batlloriènca
lagardaph@santceloni.cat

Àlex Vivancos (CiU)

Àmbit d’actuació 
Seguretat ciutadana
Horari d’atenció 
dimecres i divendres  
de 16 a 18 h a la seu  
de la Policia Local
vivancossa@santceloni.cat

Òscar Molés (CiU) 
5è tinent d’alcalde
Àmbit d’actuació 
Espai públic / Esports
Horari d’atenció
Espai Públic:  
dilluns de 18 a 19 h  
amb cita prèvia a l’Edifici Bruc 
Esports:  
dijous 19.30 a 20.30 h amb 
cita prèvia a la Rectoria Vella
molesao@santceloni.cat

Raül Garcia (CiU) 
3r tinent d’alcalde

Àmbit d’actuació 
Educació / Cultura
Horari d’atenció 
dilluns de 9 a 11 h,  
dimarts de 17 a 19 h i  
divendres de 9 a 10 h  
a la Rectoria Vella
garciarr@santceloni.cat

Josep M. Garcia (CiU)

Àmbit d’actuació 
Economia / Recursos humans
Horari d’atenció 
divendres a de 10 a 12 h i  
hores convingudes al Safareig

garciasj@santceloni.cat

Laura Costa (CiU) 
2a tinenta d’alcalde

Àmbit d’actuació 
Comunicació /  
Promoció econòmica
Horari d’atenció  
divendres de 9 a 10 h i  
dilluns de 20 a 21 h i  
hores convingudes  
a l’Ajuntament
costaol@santceloni.cat

Activitat de govern

Junta de Govern Local  
La Junta de Govern Local està formada per  
l’alcalde Francesc Deulofeu i els cinc tinents o  
tinentes d’alcalde: Magalí Miracle, Laura Costa, 
Raül Garcia, Helena Lagarda i Òscar Molés. 
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Activitat de govern

El Ple municipal del 8 de juliol va aprovar la dedicació de l’alcalde i dels 
regidors i regidores de l’equip de govern i la retribució que rebran pel 
desenvolupament del càrrec que es manté igual que l’aprovat a l’anterior 
legislatura. El punt va comptar amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC i 
ICV i els vots en contra de la CUP.

L’alcalde Francesc Deulofeu percebrà 43.200 euros anuals bruts per una 
dedicació assignada del 90% de la jornada i els 7 regidors i regidores de 
l’equip de govern percebran 12.000 euros anuals bruts per una dedica-
ció parcial del 33% de la jornada.

El Ple també va acordar que els membres de la corporació que no tinguin 
dedicació, ni exclusiva ni parcial, en aquest cas els regidors i regidores 
dels grups a l’oposició, rebran les quantitats per assistència a les sessions 
dels òrgans col·legiats que s’especifiquen a continuació:

Mariona Pascual 
pascualam@santceloni.cat

Joan Castaño  
castanoaj@santceloni.cat

Eduard Vallhonesta 
vallhonestaae@santceloni.cat

Carmen Montes 
montesamc@ 
santceloni.cat

Míriam Teruel 
teruelnm@santceloni.cat

Montserrat Márquez  
marquezlm@santceloni.cat

Enric Saurí 
saurise@santceloni.cat

Purificación Martín  
martincp@santceloni.cat

Jaume Turón 
turonaj@santceloni.cat

Grup Municipal del PSC Grup Municipal de la CUP Grup  
Municipal 
d’ICV

L’Ajuntament de Sant Celoni ha constituït a principis de juliol la Comissió 
per la Transició Nacional, oberta a tots els grups municipals (van assis-
tir-hi CiU, ERC, CUP i ICV) i amb les entitats de referència implicades 
amb el procés sobiranista: l’Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC) i 
Òmnium cultural, secció del Baix Montseny. 

L’objectiu d’aquesta comissió és establir un marc de diàleg permanent 
sobre el procés de transició nacional entre els representants de la 
societat civil, el govern i els grups municipals. A la primera reunió, 
el passat 1 de juliol, els representants de les entitats van explicar les 
primeres accions de la campanya unitària per a les eleccions del 27 de 
setembre Ara és l’Hora, així com es va començar a posar fil a l’agulla a la 
celebració del proper 11 de setembre i es van compartir diferents temes 
d’actualitat. 

La comissió s’anirà reunint segons els temes a tractar i està oberta a la 
participació d’altres agents de la societat.

Les retribucions del consistori 
es mantenen igual que les apro-
vades a l’anterior legislatura

L’Ajuntament constitueix la 
Comissió per a la Transició  
Nacional 

Assistència a sessions del Ple 164,75 euros per sessió

Assistència a sessions de la  
Comissió informativa 45,76 euros per sessió
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Objectius de mandat 2015-2019
L’equip de govern format pels grups  
municipals de CiU i ERC-AM fan  
públics els seus objectius general 
de mandat 2015-2019. 

Durant aquests primers mesos es-
tan portant a terme diverses sessi-
ons amb tota l’estructura professio-
nal de l’ajuntament per tal d’elaborar 
conjuntament el pla de treball que 
els ha de fer realitat. 

Igualment, si vols contribuir-hi pots 
adreçar-te a qualsevol dels regidors 
i regidores o bé enviar un correu 
electrònic a secretaria.alcaldia@
santceloni.cat.

La Batllòria, un poble com cal!
Sumant tots els propòsits anteriors i 
adaptant-los a la realitat batllorienca!

 

Un poble bonic i agradable:  
el millor lloc on viure! 
Net, endreçat, amb una bona mobilitat, 
cohesionat i segur1

2

3

4

5

6

7

8

9

Un poble viu i actiu
Al costat de les entitats,  
de la innovació i la creativitat

Un ajuntament que estigui  
al costat de les persones
Que treballi per combatre la vulnerabilitat 
energètica i l’atur de llarga durada, que 
promogui l’autonomia personal i la dignitat 
en l’habitatge

Un ajuntament que creï oportunitats
Potenciant la formació i l’educació i al costat 
del comerç, les empreses, les indústries i les 
persones que s’autoocupen i emprenen

Posar Sant Celoni al mapa
Cal actuar per atraure un turisme respectuós que 
de moment passa de llarg, amb el Museu Europeu 
del Bosc com a reclam central

Projectar el municipi al futur
Procurant un horitzó de futur pròsper amb un 
planejament sostenible, impulsant la comarca del 
Baix Montseny i amb el bosc com a fet diferencial 
del nostre poble

Un ajuntament implicat en el procés nacional
Al costat de les institucions catalanes, procurant les 
estructures administratives que ens pertoquen,  
informant a la ciutadania

Una administració més eficient i propera.  
Al teu servei!
Posant en marxa eines que facin la relació  
administració-ciutadania més àgil, fàcil i fluida

Junts farem de Sant Celoni i la Batllòria el millor lloc on viure!
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El Ple reunit en sessió extraordinària el passat 
25 de juny va escollir la 1a Cardiomarxa pre-
sentada pel col·legi La Salle com a treball de re-
cerca guanyador del projecte Ajuntament Jove 
2015 amb 6 vots dels 17 regidors del consistori. 
El projecte planteja la necessitat de consolidar 
la celebració d’una marxa anual per conscien-
ciar a la població sobre la importància de l’acti-
vitat física per evitar malalties cardiovasculars i 
destinar-ne els beneficis a la investigació. 

Tal i com va explicar l’alcalde Francesc Deulo-
feu a la presentació, “el projecte pretén donar 
resposta a la missió de promoure el desenvo-
lupament dels valors democràtics i impulsar 
la participació i el compromís dels joves amb 

la societat”. A més, tots els grups municipals 
van encoratjar  la participació dels joves a la 
política i van agrair la seva participació en el 
projecte dedicat a temes o problemàtiques re-
als del municipi. 

Els 4 alumnes del Col·legi Cor de Maria van 
presentar un projecte d’adequació d’una àrea 
canina a Sant Celoni entre el carrer Germà Ju-
lià, Empordà i Pompeu Fabra; el grup de l’Avet 
Roig un projecte d’acompanyament escolar 
individualitzat al centre i  els alumnes de l’Ins-
titut Baix Montseny un projecte per fomentar 
les matemàtiques i la geometria fractal a Sant 
Celoni amb la construcció d’una escultura de la 
piràmide de Sierpinski.

Els autors del treball acompanyats de l’alcalde i el regidor 
d’Educació i Cultura

1a Cardiomarxa, treball de recerca guanyador  
de l’Ajuntament Jove 2015

Aquests són els projectes que s’han dut a terme 
i el nombre de persones que hi han participat:

- Acompanyament escolar amb voluntaris de 
Càritas Parroquial: ajudar els alumnes en 
l’execució de les tasques escolars. 40 apre-
nents i 16 voluntàries 

- Acompanyament escolar Unió Batllorienca: 
ajudar a alumnes de l’Institut Baix Montseny 
que resideixen a La Batllòria en l’execució de 
les tasques escolars. 3 aprenents i 2 volun-
tàries 

- Projecte LECXIT de l’escola Soler de Vilar-
dell: acompanyar a infants en el descobri-
ment del gust per la lectura, en la millora 
de la comprensió lectora i con els usos de la 
Biblioteca l’Escorxador. 6 aprenents i 6 vo-
luntàries

- Suport a l’aula a l’escola bressol munici-
pal El Blauet: perquè estudiants del ram 
de l’educació puguin adquirir experiència 
professional fent de voluntaris de suport. 
42 aprenents i 3 voluntàries 

- Suport a les aules d’ensenyaments inicials 
de l’Escola d’adults: per afavorir la cohesió 
social i l’aprenentatge de la lectoescriptura.  
47 aprenents i 3 voluntàries

- Acompanyament escolar al Certificat i 
GESO de l’Escola d’adults: ajudar a millorar 
de forma individualitzada i en petits grups 
les competències personals i hàbits d’estudi. 
4 aprenents i 2 voluntàries

- Projecte ALIF - cursos d’àrab de l’associa-
ció Al Madaa Horitzons: un grup de volun-
tàries ensenyen l’àrab, a tots els infants del 
municipi que ho desitgin. 22 aprenents i 5 
voluntàries

- Projecte Dones – Mare de l’associació Al-
madaa Horitzons: un grup de dones dina-
mitzades per dues voluntàries comparteixen 
preocupacions i interessos per l’educació dels 
seus fills i filles. 12 aprenents i 2 voluntàries

- Suport a l’aula Taller del Centre Municipal 
d’Expressió. suport als alumnes amb més 
dificultats per el bon funcionament de l’ac-
tivitat de teatre i música. 15 aprenents i 2 
voluntàries

- Voluntariat a la comunitat adreçat a alum-
nes de l’Institut Baix Montseny: alumnes de 
3r d’ESO que cursen l’assignatura d’educació 
per a la ciutadania fan de voluntaris a una 
entitat de caire social. 70 aprenents i 28 vo-
luntàries

- Suport a la biblioteca municipal L’escor-
xador: tasques de catalogació de llibres a la 
biblioteca. 1 aprenent i 1 voluntària

- Suport a la biblioteca de l’Institut Baix 
Montseny: tasques de catalogació de llibres 
a la biblioteca. 1 aprenent i 1 voluntària

- Grup de conversa en català per a mares 
amb fills menors de 3 anys: promoure l’ús 
de la llengua catalana entre mares amb 
infants menors de 3 anys. 40 aprenent i 3 
voluntàries

 

Més de 80 voluntaris i 300 aprenents  
tanquen un bon curs de voluntariat educatiu

L’entitat Almadaa Horitzons va organitzar el 
mes de juny un acte de cloenda del projecte 
ALIF que enguany, a més a més de les classes 
d’àrab a 22 infants d’entre 3 i 12 anys, ha 
ampliat les seves activitats creant el grup de 
dones – mares i l’activitat del Tastet d’àrab. 
L’acte de cloenda es va fer a la sala d’actes de 
La Salle i va servir per compartir i celebrar tot 
l’aprenentatge fet durant el curs. La directo-
ra del centre va aprofitar per felicitat l’entitat 
pel bon funcionament de les activitats i per 
les dues noves activitats del curs: 12 mares 
d’aquests infants han participat al projecte 
dones – mares per afavorir la participació fe-
menina en el context escolar creant un espai 
d’intercanvi lingüístic i en el marc de les festes 
de Sant Jordi, l’entitat va dur a terme el Tastet 
d’àrab amb l’objectiu de donar a conèixer la 
llengua i la cultura àrab i la seva influència en 
la llengua catalana. Aquest projecte ha rebut 
el reconeixement del Departament d’Ense-
nyament i està referenciat com a bona pràcti-
ca educativa a www.xtec.cat

Acte de cloenda  
del projecte ALIF

Sant Celoni ha tirat endavant aquest curs 13 projectes de voluntariat educatiu del Pla Educatiu d’Entorn 
amb la participació de 300 aprenents i més de 80 persones voluntàries. L’èxit ha estat possible gràcies 
a la bona acollida que té la proposta als centres educatius del municipi i al gran nombre de persones 
compromeses i amb ganes de destinar una part del seu temps a millorar el benestar d’altres persones 
que necessiten més oportunitats.

T’animes a fer voluntariat? Si disposes de temps lliure i vols col·laborar en algun projecte de voluntariat educatiu per al  
curs 2015 – 2016, pots contactar amb la Rectoria Vella trucant al 93 864 12 13, o bé, enviant un c/e a educacio@santceloni.cat

Educació
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Així serà l’edifici de Formació Professional  
de l’Institut Baix Montseny

L’escola Soler de Vilardell i el Centre de Recursos 
Pedagògics Vallès Oriental van presentar dues 
bones pràctiques en relació a “Cooperar per 
aprendre i aprendre a cooperar” en el III Simposi 
sobre aprenentatge cooperatiu organitzat el juliol 
a Vigo. Tots dos són pioners en aquesta metodo-
logia motiu pel qual hi van ser convidats. L’escola 
Soler de Vilardell fa 4 cursos que treballa amb 
l’aprenentatge cooperatiu de manera global amb 
molts bons resultats. La direcció del centre ha 
presentat un projecte que ha dut a terme amb èxit 
aquest curs amb els alumnes de 6è per treballar 
l’escriptura en equips cooperatius i utilitzant les 
noves tecnologies. El Centre de Recursos Pedagò-
gics va presentar el material “Vols conèixer Sant 
Celoni?”, una proposta didàctica amb la utilitza-
ció de tablets i Internet que promou el treball en 
equip entre l’alumnat amb l’objectiu de conèixer 
el patrimoni històric i cultural del municipi.

Segons el regidor de Cultura i Educació, Raül 
Garcia “la bona feina que està fent tota la co-
munitat educativa de Sant Celoni per generar 
complicitats fa créixer a tota la comunitat i ha 
fet que aquesta metodologia educativa també 
s’estigui implementant amb molt d’èxit a d’al-
tres escoles del municipi. En aquest cas, cal 
felicitar a l’escola Soler de Vilardell i al Centre 
de Recursos Pedagògics per esdevenir referents 
de l’aprenentatge cooperatiu a tot l’Estat”.

Ja es disposa del projecte bàsic de l’edifici de For-
mació Professional de l’Institut Baix Montseny. 
El Director de Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament, Josep Vicent Garcia Cau-
rín i l’equip d’arquitectes redactors del projecte 
constructiu van presentar els plànols de l’edifici 
i la disposició dels diferents espais el passat 17 
de juny a la comunitat educativa del centre i a 
representants polítics i tècnics de l’Ajuntament. 

L’edifici està ubicat a l’extrem nord-oest del solar 
com a continuïtat de l’edifici actual. El projecte 
preveu diferenciar accessos independents pels 
cicles formatius i per l’ESO i el batxillerat. L’edi-
fici consta d’una aula polivalent per a docència, 
un petit despatx i diferents tallers de manteni-
ment electromecànic, sistemes pneumàtics i 
mòduls de soldadura.

Segons el Departament d’Ensenyament es pre-
veu un termini de 6 mesos per licitar i adjudicar 
la construcció de l’obra. Per tant, es treballa 
amb l’objectiu de poder començar l’obra a 
principis de 2016 amb una durada d’entre 16 i 

18 mesos. D’aquesta manera, l’edifici entraria 
en funcionament el curs 2017 – 2018.

L’alcalde Francesc Deulofeu va agrair al Depar-
tament d’Ensenyament la voluntat, malgrat les 
dificultats, de tirar endavant nous projectes i 
nous equipaments educatius. Francesc Deulo-
feu també, va remarcar que aquest “ha estat un 
projecte de poble i l’ha fet possible el treball 
i entusiasme de tota la comunitat educativa 
de l’Institut Baix Montseny per dur a terme 
una Formació Professional de qualitat i la col-
laboració entre els diferents grups polítics de 
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya”. 

La directora de l’Institut Baix Montseny, Teresa 
Borotau, va manifestar a l’equip redactor la seva 
satisfacció “per la sensibilitat que han tingut 
a l’hora de compartir les propostes amb els 
mestres de cicles formatius amb l’objectiu 
que els espais estiguin dissenyats per facilitar 
el treball i les metodologies educatives del 
centre”.

En aquest sentit, aquest projecte ha estat pos-
sible gràcies a l’aportació d’1,5 milions d’euros 
per part de l’Ajuntament. L’aportació d’aquests 
diners permetrà garantir també la construcció 
del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell que 
s’ubicarà a tocar a l’edifici de l’institut. El pro-
jecte constructiu  es va presentar a la comunitat 
educativa del centre i als representants polítics 
i tècnics el passat mes de gener i en aquest 
moments s’està apunt de licitar i adjudicar la 
contractació de les obres.

El 100 % dels alumnes 
que han acabat el PTT 
continuaran estudiant
Tot l’alumnat de la 19ena promoció del Pla 
de Transició al Treball (PTT) continuarà estu-
diant el curs vinent: alguns aniran a l’Escola 
d’Adults per obtenir el Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria, d’altres prepararan la 
prova d’accés a CFGM o milloraran les seves 
competències i dos combinaran els estudis 
amb contractes laborals, un èxit d’aquesta 
oferta formativa que queda emmarcada en els 
Programes de Formació i Inserció que conjun-
tament duen a terme la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament de Sant Celoni. 

El 30 de juny es va fer l’acte de cloenda del 
curs amb la presència dels 29 joves del Baix 
Montseny, entre 16 i 20 anys, que han partici-
pat al PTT i les seves famílies, a més de repre-
sentants de les 24 empreses col·laboradores.

Resultats excel·lents dels 
alumnes de l’Institut 
Baix Montseny a les  
PAU-2015
Els alumnes de l’Institut Baix Montseny que 
van realitzar les proves de la selectivitat el 
mes de juny han obtingut resultats excel-
lents. Tres dels seus alumnes han assolit una 
qualificació de 9 sobre 10 en la fase comuna 
de la prova, la qual cosa els farà mereixedors 
de la carta de distinció de la selectivitat que 
s’entrega a finals del mes de juliol. Aquests 
alumnes són Dario Roa, Júlia Dubois i Naomi 
Merchán. Els dos primers de la modalitat del 
BAT tecnològic i la tercera del BAT social. La 
nota mitjana de les PAU a Catalunya ha estat 
de 6,69 i la nota mitjana de l’alumnat de l’Ins-
titut que s’ha presentat a les PAU és de 7,17. 
A més, un cop sumada la fase específica a la 
nota d’accés (nota PAU+nota expedient BAT), 
hi ha 8 alumnes, dels 53 presentats, amb una 
mitjana superior al 12 sobre 14, la qual cosa 
suposa un 15% d’excel·lència entre l’alumnat 
de l’Institut. Felicitats!

Es preveu que l’obra comenci a principis de 2016  i l’edifici entri en funcionament el curs 2017 –2018

Dario Roa Júlia Dubois Naomi Merchán

Sant Celoni, referent  
de l’aprenentatge  
cooperatiu a tot l’Estat

El Departament d’Ensenyament va presentar el  
projecte el 17 de juny a la Rectoria Vella
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Cultura

Per estar al dia,  
Festa Major 2.0! 
Per estar al dia, Festa Major 2.0! Per estar 
informat del què passa a la Festa Major, mi-
nut a minut, des des del Twitter amb l’usuari 
@baropamimig i a la pàgina de  Facebook 
Baró Pam i Mig, us informarem de tot! Tam-
bé hi haurà un àlbum de fotos, concurs 
d’Instagram i altres novetats!

Aquest any...  
més Festa Major  
que mai!
Les diferents comissions de treball, les entitats i l’Ajuntament han tre-
ballat de valent per concretar i donar forma a la Festa Major de setem-
bre! El programa recull algunes de les propostes que es varen plantejar 
en el procés de participació Sacsegem la Festa Major. Ja esteu a punt? 

Més dies de festa
La FM s’iniciarà el darrer cap de setmana 
d’agost amb la prova puntuable “Dóna 
sang per la festa”, ball country a plaça 
i un espectacle que ens transportarà a 
les fires de barraques del segle XIX “Els 
secrets de Mr Stromboli”. Al llarg de la 
setmana hi hauran activitats diverses com 
l’engalanament de places i carrers, cerca-
vila popular donant la benvinguda al  
Sr. Baró (que ens han dit que donarà 
alguna sorpresa...), passejada amb  
patins i patinets, els tastets musicals  
a la Biblioteca...

El pregó de la festa  
amb foc, llum i color
Enguany els diables celebren el seu 
25è aniversari i, entre d’altres activitats 
realitzades al llarg de l’any,  seran els autors 
i protagonistes del pregó d’aquest any que 
es durà a terme el divendres 4 de setembre

Algunes activitats  
tradicionals canvien  
de diA
La trobada i cercavila de gegants, el 
concert i ball a l’Ateneu amb l’Orquestra la 
Principal de la Bisbal i el correfoc passen 
a dissabte, el sopar popular a diumenge i 
l’arrossada a dilluns 7 de setembre.

Noves propostes i  
activitats
Espectacles de carrer amb el cercavila Rats! 
unes rates molt juganeres ajudaran a que di-
vendres, mentre es prepara el pregó a la pla-
ça de la Vila, la gent s’acosti fins a la plaça 
de l’Església a conèixer la història que envol-
ta el beuratge de Festa Major (indispensable 
per participar al Correxarrups d’aquest any!), 
Els tastets de música a la Biblioteca, un 
vermuts populars acompanyats de la bona 
música feta a casa. Diumenge, mentre petits 
i grans gaudeixen d’un mati boig, a la plaça 
de la Vila, dos espectacles: Carro de con-
tes, contes i activitats per a totes les edats, 
i Miss Umbrel*la, un espectacle itinerant de 
circ de carrer. El Correxarrups aquest any 
es diu Xarrup3, només us direm una cosa... 
prepareu-vos per canya de la bona!!

Les activitats de les  
entitats també sumen!
Moltes entitats estan implicades en les 
diferents comissions de treball garantint i 
fent possible que la Festa creixi dia a dia. 
A més, la Festa Major és un bon moment 
per mostrar la bona marxa de totes elles. 
Comptarem amb la ballada de Passaltpas 
i Bastoners, el correfoc dels Diables, la 
cercavila de gegants amb la participació 
de les colles de gegants de les escoles i la 
colla de geganters i grallers de Sant Celoni,  
el berenar de l’Associació Neurològica, els 
vermuts i activitats de la Clau, tornejos i 
diverses activitats esportives...

Barraques i  
concerts al pavelló
Les diferents comissions de treball de la FM 
van proposar a l’ajuntament de mantenir, 
per aquest any 2015, l’espai de concerts 
i barraques al pavelló, entretant no es deter-
mina un espai fixe tal i com es va acordar 
en el procés de participació. Aquest espai 
estarà dinamitzat per les 11 entitats que 
munten barraques  i dos escenaris. 
Un escenari principal on podrem gaudir  
de música per a tothom!

Divendres versions de sempre de la mà  
de Santi al Natural (youtube.com/user/ 
SantiAlNatural) seguit de la frescor de  
Pepet i Marieta, (pepetimarieta.com).

Dissabte, la gent que no sigui de  
Correfoc tindrà música a l’escenari gran a 
partir de 2/4 de 12. El plat fort de la nit serà 
la rumba catalana de Gertrudis, que ha 
escollit Sant Celoni per fer un dels seus 15 
concert per Catalunya amb els que celebra 
els seus 15 anys dalt dels escenaris  
(gertrudis.com) i acabarem la nit amb  
Ojo de buen cubero, el mestissatge de 
Sants, (ojodebuencubero.com)

Diumenge serà la hora de gaudir de la  
gran Sant Andreu Jazz Band, que ens  
visita amb Joan Chamorro al capdavant,  
swing i jazz per passar una bona estona 
(santandreujazzband.blogspot.com.es) i 
tancarem l’escenari amb la música d’Oques 
Grasses i el seu lema “fent les coses sense 
pensar podem arribar a fer coses que mai 
hauríem pensat” (oquesgrasses.com)

Aquest any recuperem el segon escenari 
gràcies a gent de Sant Celoni que té ganes 
de treballar i millorar la Festa. La nit de 
dissabte, grups de la zona ens ensenyaran 
la seva música. Diumenge serà el torn dels 
joves DJ’s que podran pujar a l’escenari a 
punxar la seva música, tothom que hi 
estigui interessat, cal que s’apunti a  
www.santceloni.cat/formularis  
esperem que hi hagi temps per a tothom!  
Sinó... l’any vinent... més!!

Ja tenim el cartell  
de Festa Major!  

El jurat, integrat per representants 
de l’Ajuntament, de la colla dels 
Senys, de la colla dels Negres i 
dels Diables de Sant Celoni, van 
escollir el cartell de Cesc Cruzate 

d’entre un total de 26 cartells,  
que s’exposaran durant la  
Festa Major a can Ramis

Descarrega’t l’APP  
de la Festa Major amb 
l’agenda i el marcador 
del Corremonts! 
Gentilesa de 
BooGa Studio.
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L’Ateneu es posa guapo!

Bones propostes  
d’estiu a  
Sant Celoni!

Ja han començat les obres de 
reforma del cafè de l’Ateneu amb 
una durada prevista de sis mesos. 
El projecte redactat per l’arqui-
tecte celoní Rob Dubois respon 
a l’encàrrec de crear un equipa-
ment cultural complementari i 
integrat a l’Ateneu, un espai de 
trobada obert, que generi xarxa 
ciutadana, amb servei de bar 
i habilitat per a acollir-hi àpats 
i reunions d’entitats, activitats 
culturals diverses com concerts, 
tertúlies, arts escèniques, ex-
posicions temporals... A més, el 
cafè actuarà d’espai de descans i 
d’espera del Teatre Municipal. 

En aquesta primera fase s’actuarà 
a l’interior del cafè, a l’accés i a les 
façanes de l’equipament:

- A l’espai del cafè, de 18x18 me-
tres, s’hi habilitarà un espai per 
a cuina/bar i una zona d’ús més 
polivalent 

- L’accés des del carrer es mo-
dificarà, s’avançarà a nivell de 
planta baixa la façana del cafè 
per integrar en el mateix espai 
la zona de venda d’entrades, els 
lavabos, el passadís del pati de 
l’olivera i l’accés al cafè

- Es modificaran els finestrals de 
les façanes per tal de millorar la 
connectivitat interna i externa

Èxit de participació i bon ambient als  
actes de la Flama, Festa del solstici i  
revetlla de Sant Joan

Bona música i molta participació a la  
6a Fira de Música al carrer Sound Celoni

Desena edició del cicle de concerts  
de joves músics “a l’olivera”
Aquest any s’ha celebrat  a l’Ateneu la desena edició del cicle de con-
certs de joves músics “a l’olivera” que  organitza l’Escola Municipal 
de Música amb tres concerts que van interpretar música de totes les 
èpoques, des del barroc fins a la més actual.

Els Dijous a la fresca, una proposta  
cultural per a tot l’estiu
Cada dijous al vespre de juliol i agost Sant Celoni ofereix teatre,  
dansa, cinema, circ, música i clown repartit entre diferents escenaris: 
els jardins de la Rectoria Vella, la plaça de la Biblioteca i la plaça  
Rafael Ferrer de Sant Ponç.  

Podeu consultar l’oferta a www.santceloni.cat/dijousalafresca

Sardanes, Flama del 
Canigó amb els gegants 
de la Salle i de Sant 
Celoni, timbalers, gent 
de l’Erol, d’Òmnium i 
d’altres entitats. 

Més de 400 persones 
van sopar a la plaça ben 
servits per la Colla de 
Geganters, van gaudir 
dels balls del Solstici 
d’Estiu amb Bocs i Ca-
bres, del Correfoc amb 
la Colla de Diables de 
Sant Celoni, cercavila i 
finalment concert amb 
La Banda del Coche 
Rojo i punxa-discs que 
va reunir més de 1.500 
persones.

Els carrer i les places del centre de Sant Celoni es van omplir el 4 de 
juliol per veure els diferents grups d’estils ben diversos, des de co-
untry, folk, flamenc fusió, jazz, thecnorural o rock. La festa va acabar 
amb un sopar de tapes que va omplir de gom a gom el carrer Major 
de Dalt amenitzat per la Jazz Band del Centre Municipal d’Expressió.
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La Batllòria

Divendres,  
14 d’agost
Sopar Extrem 4x4 a la 
fresca i amb musiqueta! 
- A les 9 del vespre 
- Al camp de la Roca 
Umbert
Ho organitza: La Batllòria  
Extrem 4 x 4

Dissabte,  
15 d’agost
5è Trial Show 4x4
De les 8 a les 10 del matí:  
esmorzar, preus populars
- A  les 10 s’obre el circuit.
- Al camp de la Roca 

Umbert

Concurs de menjar 
botifarra, a veure qui es 
menja la botifarra més 
llarga...
Informació i inscripcions  
el mateix dia.
- A les 8 del vespre
- Al camp de la Roca 

Umbert

Sopar Extrem 4x4 a la 
fresca i amb musiqueta! 
- A les 9 del vespre
- Al camp de la Roca 

Umbert
Ho organitza: La Batllòria  
Extrem 4 x 4

Diumenge,  
16 d’agost
5è Trial Show 4x4
De les 8 a les 10 del matí: 
esmorzar, preus populars
- A  les 10 s’obre el circuit.

- Al camp de la Roca 
Umbert

Ho organitza: La Batllòria  
Extrem 4 x 4

Dimecres,  
19 d’agost
Cinema a la fresca
- A les 10 de la nit
- A la placa de l’Església

Dijous,  
20 d’agost
Audició d’Havaneres 
amb el grup Som de 
l’Havana
- A les 10 de la nit
- A la plaça de l’Església
A la mitja part, se servirà 
cremat de rom per a 
tothom.

Divendres,  
21 d’agost
Batalla de gallos,  
concurs de hip-hop.
- De les 5 de la tarda  

a les 9 del vespre
- Al parc de la A
Ho organitza: col·lectiu de joves 
de la Batllòria i hip hop guerrilla 
Baix Montseny

Donem un tomb amb els 
vehicles d’emergències, 
activitat adreçada als més 
petits de casa. Es farà 
una passejada amb els 
vehicles de la Policia Lo-
cal, Mossos d’Esquadra, 
Bombers i Creu Roja.
- A les 6 de la tarda
- Al parc de la A

Correfoc amb la Colla de  
Diables de Sant Celoni
- A 2/4 d’11 de la nit
- Sortida: Escola  

Montnegre

- Recorregut: c. de les 
Escoles, c. de Montne-
gre, c. Major, c. de Riells,  
ctra. Vella, c. Major i  
pl. de l’Església

Ball a l’envelat, amb 
l’Orquestra Mitjanit, 
banda de música per a 
tota mena de festes amb 
un repertori basat per a 
gent jove d’edat i/o  
d’esperit.
- A 2/4 de 12 de la nit

I seguidament  
Disco mòbil

Dissabte,  
22 d’agost
XI Trobada de Puntaires
- A les 10 del matí
- Al carrer Major
Ho organitza: Col·lectiu  
Puntaires de la Batllòria

Inflables aquàtics
- De les 11 del matí  

a la 1 del migdia
- Al parc de la A

Festa escuma
- De la 1 a les 2  

de la tarda
- Al parc de la A

Bicicletada
- A les 6 de la tarda
- El punt de trobada serà 

al parc de la A

Concert acústic  
amb the Accoplates
- A les 7 de la tarda
- A la plaça de l’Església

Sopar popular
El sopar serà cuinat i ser-
vit per l’entitat la Batcolla i 
la Batllòria Extrem 4x4
- A les  9 del vespre 
- Al pati de l’Escola  

Montnegre

Ball de Festa Major  
amb el grup Què Tal?
- A les 11 de la nit
- A l’Envelat

Seguidament
Disco mòbil
- A l’Envelat

Diumenge,  
23 d’agost
Mercat de l’Ence-
rada, jocs infantils i 
tradicionals,mossegar la 
poma, trobar el sugus, 
cursa de sacs, afaitar glo-
bus, relleus amb la cullera 
i l’ou, guerra d’aigua.
- Al parc de la A
- A les 10 del matí
Ho organitza: col·lectiu de  
joves de la Batllòria

Animació Infantil  
amb Jordi Tonnietti
- A les 11 del matí
- A l’envelat

Skate parc infantil i 
juvenil 
Vine a provar les teves 
habilitats!
- De les 11 a les 2  

del migdia
- Al parc de la A

Audició i ballada de  
sardanes amb la  
Principal de Terrassa
- A les 12 del migdia
- A l’envelat

Vermut a Barres! Les 
entitats que munten barra 
de Festa Major també 
oferiran el Vermut a preus 
populars.
- A l’hora del vermut
- A l’Envelat

Skate parc infantil i 
juvenil 
- De les 4 a les 7  

del vespre
- Al parc de la A

Trofeu de Festa Major 
de Futbol i Memorial  
Joaquim López i  
Montpart
- A 2/4 de 6 de la tarda
- Al Camp de Futbol
Ho organitza: CE la Batllòria

Concert de Festa Major 
i Ball seguit amb el grup 
Booguie-woguie
- A 2/4 de 8 del vespre
- A l’Envelat

FESTA MAJOR D’ESTIU LA BATLLÒRIA

PARTICIPA

CRITICA

OPINA

AJUDA

PROPOSA

IMPLICA’T

08476 Vine al
Consell de Poble 
de la Batllòria!

T’esperem al setembre!

Via directa 
amb la presidenta 

del Consell 

Helena Lagarda
lagardaph@santceloni.cat

Tel. 93 847 21 19
Tel. 606 84 20 69 
i presencialment 

els dimarts de 18 a 20 h 
a la Unió Batllorienca

Consell de Poble de la Batllòria

El Consultori mèdic de la Batllòria  
romandrà tancat del 27 de juliol al 7 d’agost.

Les persones que ho necessitin es podran  
adreçar de 8 a 21 h al CAP de Sant Celoni  
(tel. 93 867 41 51).  
Fora d’aquest horari caldrà trucar al 061.

L’atenció domiciliària, a partir de les 20 h,  
quedarà coberta pel 061.

CONSULTORI MÈDIC 
DE LA BATLLÒRIA 
ESTIU 2015



11

Promoció econòmica

Has fet mai la ruta  
per la Vall d’Olzinelles,  
el Montnegre-Carener,  
el camí a les Llobateres i 
l’Itinerari Urbà? 

Ja està disponible la nova aplicació per a mòbils 
i tauletes que et permet recórrer algunes de les 
rutes més destacades del municipi de forma 
auto-guiada. Pots seguir la Vall d’Olzinelles, el 
Montnegre-Carener, el camí a les Llobateres des 
de la Batllòria i l’Itinerari Urbà amb una passeja-
da per Maribaus.

Cada ruta disposa d’informació bàsica per 
conèixer la dificultat, la durada i la distàn-
cia que es recorrerà i, d’informació deta-
llada sobre cada punt d’interès al llarg del 
recorregut, acompanyada de fotografies. 
Accediu-hi a través del web de turisme  
www.santceloni.cat/turisme. 

L’eina recull itineraris de natura d’arreu de Ca-
talunya i concretament del Baix Montseny hi 
ha rutes per Sant Esteve de Palautordera, Santa 
Maria de Palautordera, Vallgorguina i Gualba. 

Aquest estiu, pots fer turisme  
sense anar gaire lluny

Coneix l’oferta turística del Vallès Oriental  
a www.turismevalles.com/ca
El nou portal web de turisme del 
Vallès Oriental www.turismeva-
lles.com/ca és una bona eina per 
difondre la informació i l’oferta 
turística de la comarca. Té dues 
grans parts: per una banda, la 
promoció i la comunicació dels 
diferents recursos turístics del Va-
llès Oriental i per l’altra, la comer-
cialització, a través de l’agència de 
viatges del Grup Sagalés Viatges 
Plus, de recursos i propostes.

Hi ha més d’un centenar de 
propostes i experiències turís-
tiques destinades a diferents 
públics: famílies, parelles, sèni-
ors i grups d’amics. Us animem a 
descobrir-les!

Necessites el carnet d’alberguista  
o el carnet d’estudiant internacional?
- Carnet d’alberguista per a joves, adults, grups i famílies  
que ofereix descomptes en els més de 4mil establiments adherits  
a la International Youth Hostel Federation (IYHF) situats als  
principals indrets turístics del món.

- Carnet d’Estudiant Internacional (ISIC), de Professor Internacional (ITC) o de 
Jove Internacional (IYTC), reconeguts per la UNESCO i la Unió Europea i que per-
meten gaudir d’avantatges i desomptes en els àmbits del turisme, l’oci i la cultura.

Trobaràs els requeriments per a la tramitació i els preus a santceloni.cat/turisme

Oficina de Turisme de Sant Celoni 
C. Major, 53  -  Tel. 93 867 01 71 
Horari: dimecres, dijous, dissabtes,  
diumenges i festius de 10 a 14 
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h

La Fira  
d’en Loni  
atrau un  
públic  
familiar
La 3a Fira d’en Loni, 
d’activitats i serveis infantils 
i juvenils, va aconseguir 
gairebé 9.000 visitants, a 
principis del mes de juny

Vine a fer-te’l 
a l’Oficina  
de Turisme
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Espai públic

Manteniment i millora 
de les lleres del Pertegàs 
i la Tordera
Durant el mes de juny s’ha fet una sega se-
lectiva de la llera del Pertegàs al seu pas pel 
nucli urbà de Sant Celoni. Aquesta sega té en 
compte els diferents tipus de plantes i hàbi-
tats existents, de manera que es conserven 
les pròpies més riberenques, com els càrexs, 
i petites masses de bardisses on es refugien 
ocells i altres animals. El resultat és un entorn 
de ribera amable visualment, on es mantenen 
les funcions ecològiques i alhora amb riscos 
menors. Aquesta actuació s’ha pogut fer grà-
cies al personal contractat dins el Pla d’ocupa-
ció municipal.

D’altra banda, l’Ajuntament ha aconseguit 
una subvenció per a la recuperació del bosc 
de ribera a la Tordera en el tram del camí 
fluvial entre can Pàmies i l’horta pública. Les 
actuacions constaran de l’eliminació de ca-
nyars amb retirada de rizomes i restauració 
vegetal amb arbustos i arbres de ribera autòc-
tons en un tram d’uns 800 metres lineals al 
costat dels polígons industrials Can Pàmies 
i Molí de les Planes. Aquestes actuacions es 
faran durant els darrers mesos de l’any.

La ronda Tordera - Perte-
gàs ja s’ha connectat a la 
zona de can Giralt
La ronda Tordera-Pertegàs, l’itinerari de via-
nants i bicicletes que connecta el perímetre 
urbà de Sant Celoni ja s’ha connectat a la 
zona de can Giralt. El tram que uneix la zona 
esportiva i l’Institut Baix Montseny amb el 
Turó del Puig havia quedat pendent de conne-
xió quan es va adequar la ronda el 2013 de-
gut a unes obres en la infraestructura bàsica 
d’aigua potable. Ara aquesta connexió ja s’ha 
pogut establir i senyalitzar, i s’ha aprofitat per 
fer un manteniment de tot el recorregut: ha 
calgut refermar 5 fites a terra, reposar-ne 6 i 
restituir més de 20 adhesius.

Recordeu!
Els solars urbans,  
nets de vegetació i  
d’andròmines
Les persones propietàries dels solars sense 
edificar tenen l’obligació de mantenir-los nets 
de runes i de residus de qualsevol naturalesa, 
desbrossats i lliures de restes de vegetació. 
L’Ajuntament vetlla per al compliment de la 
normativa i fa el manteniment dels solars de 
titularitat municipal. Durant aquesta primave-
ra s’ha fet una campanya de comunicació en 
aquest sentit a través de la ràdio municipal. 
Tanmateix, s’han rebut més de 10 queixes de 
veïns, i ha calgut requerir més de 35 propieta-
ris. La manca de manteniment suposa un risc 
en les condicions de salubritat, d’incendi, de 
molèsties pel veïnat i dóna mala imatge. Per 
això, és convenient fer-ne el manteniment no 
només de cara a l’estiu, sinó durant tot l’any.

Es crea una franja de 
protecció d’ incendis  
al carrer Dàlia
El mes de juny passat es va realitzar una pri-
mera intervenció de creació de franja de pro-
tecció perimetral en uns 200 metres lineals 
limítrofs a les cases del carrer Dàlia situades 
en el terme municipal de Sant Celoni. Aquesta 
franja es va fer arrel d’una sol·licitud dels ve-
ïns i per la modificació de la normativa de pre-
venció d’incendis forestals, que actualment 
obliga a disposar de franja de protecció de 25 
metres d’amplada també a les urbanitzacions 
amb continuïtat amb trama urbana.

La intervenció va ser qüestionada per alguns 
veïns, per les diferents sensibilitats, usos i 
impacte dels treballs. La consolidació de la 
franja i el seu manteniment faran que l’espai 
millori finalment el seu aspecte i la seva fun-
ció protectora.

Millora del control  
fitosanitari a l’arbrat  
viari i informació al web
De cara a millorar el control fitosanitari de l’ar-
brat viari, l’Ajuntament ha contractat aquest 
any una empresa per fer seguiment, asses-
sorament i tractament. D’altra banda, a més 
d’informar els veïns dels carrers on es fan trac-
taments, properament s’incorporarà al web 
municipal informació sobre les actuacions 
municipals que es duguin a terme referents 
a tractaments fitosanitaris i químics. 

A Sant Celoni el tractament fitosanitari es fa 
per a dos tipus de problemàtica, plagues en 
arbrat públic i males herbes en espais  públics. 
Les plagues en arbrat públic són, normalment, 
afectacions per diferents tipus de pugó, que es 
compliquen amb atacs fúngics. No totes les 
espècies d’arbrat públic tenen el mateix nivell 
d’afectació, ni cada any responen de la matei-
xa manera, per la qual cosa és necessari fer 
un seguiment periòdic durant la primavera i 
estiu, i valorar la necessitat de fer actuacions 
preventives o de tractament directe. En el 
cas de les males herbes, els tractaments amb 
productes fitosanitaris s’han anat reduint grà-
cies a la implantació de mesures alternatives 
(sega, desbrossat, eliminació manual). 

El Parlament de  
Catalunya fa una  
declaració de suport a 
favor del Museu Europeu 
del Bosc de Sant Celoni
La Junta de Portaveus del Parlament de Cata-
lunya va aprovar el 29 de juny una declaració 
de suport a la creació a Sant Celoni del Museu 
Europeu del Bosc “per tal de potenciar la 
pedagogia sobre la importància de la gestió 
forestal sostenible i els aprofitaments del 
bosc per a garantir-ne tant la conservació 
com les funcions socials i ambientals”. 

El Parlament emmarca el suport a aquest 
projecte dins la preocupació pels processos 
d’embosquinament dels sòls, que comporten 
la pèrdua de sòl agrícola i que poden generar 
increments en el nombre i la intensitat dels 
incendis forestals. El Museu Europeu del Bosc 
és un projecte impulsat per l’Ajuntament de 
Sant Celoni i l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i es formula com una institució 
de referència europea en la divulgació del 
coneixement integral dels boscos i les seves 
funcions.   
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Territori

Inici de les obres per connectar les aigües residuals  
de la Batllòria a la depuradora de Riells i Viabrea

El 100% de l’energia 
elèctrica consumida per 
l’Ajuntament és d’origen 
renovable
Tots els equipaments i instal·lacions munici-
pals consumeixen energia elèctrica que ha 
estat generada a partir de fonts d’energia 
renovable o de cogeneració d’alta eficiència. 
L’Ajuntament de Sant Celoni es va adherir a 
la compra agregada d’electricitat de l’Asso-
ciació Catalana de Municipi (ACM) on s’ha 
anat treballant per augmentar el percentat-
ge d’energia que prové de fonts d’energia 
renovables fins arribar al 100% d’energia 
verda. Sant Celoni va ser un 
dels primers a adherir-se al 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldes-
ses al desembre de 2008 i 
es va comprometre a reduir 
les emissions de CO2 i a pro-
moure l’ús de les energies 
renovables. 

L’alcalde Francesc Deulofeu acompanyat de 
la primera tinent d’alcalde, Magalí Miracle i 
el regidor d’Espai Públic, Òscar Molés, es van 
entrevistar el 9 de juliol amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que els va 
confirmar que les obres de construcció de la 
rotonda de la porta de Llevant a la C-35, da-
vant el Parc de bombers, començaran el mes 
de setembre.  

Durant la trobada, l’alcalde i el conseller tam-
bé van acordar que es redactarà un projecte 
de pas de vianants a l’àmbit de la rotonda, 
que s’incorporarà més endavant de cara a no 
aturar el projecte actual.  

Pel que fa a la millora dels accessos al Polígon 
Molí de les Planes i al barri de les Illes Belles, 
el conseller Vila es va comprometre a acabar 
el projecte que segons va dir està pràctica-
ment redactat i es van emplaçar a parlar-ne a 
una propera reunió amb els tècnics referents.  

La trobada  respon a una petició de l’alcalde 
Francesc Deulofeu amb l’objectiu de vetllar 
per una actuació  imprescindible a la C-35 per 
la seguretat i accessibilitat en els moviments 
cap al Polígon Molí de les Planes, el barri de 
les Illes Belles i el municipi en general. Reunió amb el Conseller Vila el passat 9 de juliol

Compromís de la Generalitat per començar  
les obres de la rotonda a la C35 al setembre

Les obres de reurbanització de la carretera Vella 
entre Anselm Clavé i Roger de Flor es troben a 
un 70 % d’execució a mitjan juliol. De les tres 
fases en què es va plantejar, dues ja estan fi-
nalitzades, a falta de l’asfalt i el desmuntatge i 
muntatge de les línies elèctriques de baixa ten-
sió, tasques que es realitzaran conjuntament en 
finalitzar les tres fases. Hores d’ara els treballs 
es concentren en la tercera fase, entre el carrer 
Sant Joan i Anselm Clavé. Si no hi ha cap impre-
vist, la finalització de les obres es preveu durant 
la primera quinzena del mes de setembre.

Renovació i millora de 
l’àrea de jocs infantils  
a la Batllòria
La zona de joc infantil situada al carrer Tor-
dera de la Batllòria s’ha renovat. Durant 
aquestes darreres setmanes s’ha canviat el 
paviment de sorra per un paviment de caut-
xú, que ofereix una millor seguretat i permet 
garantir un nivell més alt de salubritat. A més 
s’han actualitzat els jocs per adaptar-los a la 
normativa vigent. 

Està previst que les obres acabin durant la primera  
quinzena de setembre

Aquest estiu han començat les obres de con-
nexió de les aigües residuals del nucli de la 
Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea. L’actu-
ació consisteix en substituir les instal·lacions 
per una nova Estació de Bombament d’Aigües 
Residuals (EBAR) que, mitjançant dos grups 
motobombes i les corresponents canonades 
d’impulsió vehicularan les aigües cap a la Esta-
ció Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de 
Riells i Viabrea, on es realitzarà la depuració 
corresponent. 

Per fer possible aquesta connexió, ha estat ne-
cessari signar un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea que accepta i 

autoritza el pas d’aquesta infraestructura pel 
seu municipi. 

Continuen les obres a la carretera Vella 
que es troben a un 70% d’execució
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Comunitat

L’Oficina Municipal  
de Consum ha estat 
acreditada com a   
mediadora
L’Oficina Municipal de Con-
sum de l’Ajuntament ha es-
tat registrada com a entitat 
acreditada per dur a terme 
mediacions en consum. 
La mediació en consum és 
un procediment voluntari 
de resolució extrajudicial 
de conflictes mitjançant el qual les persones 
consumidores i els empresaris o empresàries 
promouen l’obtenció d’una solució consensu-
ada a un conflicte, amb la intervenció d’una 
persona mediadora que actua de manera im-
parcial, experta i neutral.

Des de l’OMC es realitzen mediacions sobre 
conflictes relacionats amb: serveis d’assistèn-
cia tècnica, assegurances, serveis bancaris, 
habitatge, serveis turístics, transports, serveis 
bàsics (aigua, llum, gas, telèfon,...), compres en 
establiments, a distància o per Internet, etc.

Per a més informació adreçar-se a: 
Oficina Municipal de Consum 
Plaça Josep Alfaras, 6  
Tel. 93 864 12 12 
c/e: salut.comunitaria@santceloni.cat

Més recursos per a 
prevenir la violència 
de gènere
La comissió de seguiment del Protocol de 
prevenció i atenció a la violència de gènere 
del Baix Montseny reunida el 13 de juliol va 
remarcar la importància de l’acció preventiva, 
especialment en els centres d’ensenyament. 
Per treballar en aquesta línia, es van presentar 
nous recursos que estaran a disposició el curs 
vinent: tallers adreçats a 5è i 6è de primària i a 
3er i 4art d’ESO, formació de professorat dins 
el Pla de formació de zona del Departament 
d’Ensenyament i promogut per l’Ajuntament 
i el Centre de Recursos Pedagògics del Baix 
Montseny i formació pels professionals de la 
xarxa que intervenen en els casos de violència 
de gènere promogut pel Consell Comarcal.

El Protocol, definit conjuntament l’abril del 
2011 per part de professionals de serveis soci-
als, de centres educatius, de serveis de salut i 
de policies locals i mossos d’esquadra,  preveu 
mesures de detecció, atenció i actuació contra 
la violència de gènere i disposa serveis adre-
çats a les persones afectades. 

Les dades presentades confirmen la tendència 
creixent del fenomen de la violència de gènere 
-o si més no a la seva major visualització-, en 
base les dades de les persones ateses al Servei 
a la Dona. 97 el 2013; 107 el 2014 i 63 el pri-
mer semestre del 2015.

Infants de famílies  
desafavorides reben 
aliments frescos  
a l’estiu
Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament 
promou el programa Xec aliment fresc, que 
s’adreça als infants i adolescents que reben 
beca de menjador escolar durant el curs però 
que durant les vacances no poden accedir als 
menjadors escolars. Amb els xecs les famílies 
poden adquirir exclusivament productes d’ali-
mentació a establiments col·laboradors, en 
base un llistat de productes. El 2104 s’hi va 
destinat més de 10.000 euros i pel 2015 se’n 
preveu 13.000.

Recapte local solidari 
d’aliments.  
Gràcies Sant Celoni ! 
El recapte local solidari d’aliments que va te-
nir lloc els dies 12 i 13 de juny, organitzat per 
Càritas i Creu Roja amb el suport de l’Ajun-
tament, va gaudir d’una resposta contundent 
per part de la ciutadania. A la taula següent es 
reflecteix la comparativa des del 2013:

Un ampli grup de persones voluntàries, varen 
fer possible una nova edició del recapte que 
permet nodrir d’una bona quantitat de nous 
recursos el Servei d’aliments local.

Els establiments participants en aquesta edi-
ció ha estat: Bon Preu-Esclat, Condis, Capra-
bo, Aldi, Lidl, Simply, Mercadona, DIA, Cash 
and Carry i Mercat Municipal.

ANY TONES ALIMENTS
2013 9,52
2014 12,10
2015 16,65

Sant Celoni, municipi 
cardioprotegit:  
2 nous DEA al Pavelló  
i a la Policia local
L’Ajuntament ha adquirit dos nous desfibril-
ladors (DEA) que s’ubicaran al Pavelló d’Es-
ports Onze de setembre i a la Policia Local 
(unitat mòbil). Amb aquests ja seran 11 els 
desfibril·ladors instal·lats al municipi a llocs 
públics i concorreguts. 

Els desfibril·ladors són molt fàcils d’utilitzar, 
els pot fer servir qualsevol persona encara 
que no tingui cap formació mèdica, no hi ha 
manera de fer-ne mal ús ni per descuit ni in-
tencionadament. En obrir la tapa el desfibril-
lador comença a donar instruccions molt 
clares de com cal procedir.

Establiments  
d’alimentació i  
restauració del  
municipi
Els establiments minoristes d’alimen-
tació i restauració que comercialitzen 
en l’àmbit local i tinguin com a activitat 
principal la venda al detall, cal que  
s’inscriguin en el Registre Sanitari  
Municipal d’Activitats Alimentàries,  
tal i com mana la normativa.

Per tal de poder sol·licitar la inscripció 
cal adreçar-se al Servei de Salut comu-
nitària i consum de l’Ajuntament (plaça 
Josep Alfaras, 6) en horari de 9 a 14 h. 

De moment, ja s’han inscrit 78 establi-
ments, gairebé tots del sector de la  
restauració, però encara en falten molts! 

Atenció!

Cal que la persona o  
l’entitat interessada  

formalitzi una  
sol·licitud a l’OAC  

(c. Campins 24 – El Safareig)  
o bé a Comunitat  

(Plaça Josep Alfaras núm. 9)

Horta pública 
Parcel·les  

disponibles! 
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Habitatge

2 pisos més a la Borsa 
municipal d’habitatge 
assequible
L’Ajuntament ha incorporat dos nous habitat-
ges a la Borsa municipal d’habitatge assequi-
ble que passa a disposar de 12 pisos. Aquesta 
acció, contemplada en el Pla Local d’Habitatge 
(2012-2017) consisteix en cedir l’ús temporal 
d’aquestes cases a persones amb risc d’exclu-
sió social, desnonades o amb necessitats es-
pecífiques greus derivades des de Serveis so-
cials. A canvi, les famílies segueixen un pla de 
treball elaborat i supervisat per l’Ajuntament. 
Els dos nous habitatges, situats al carrer Santa 
Fe 52, tenen 40 m2 i aquest estiu ja rebran les 
primeres famílies.

L’Oficina d’Habitatge del  
Baix Montseny tramita més  
de 400 ajuts de lloguer pel 2015
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ha tramitat més de 400 ajuts de lloguer, la majoria s’han 
recollit des de l’oficina de Sant Celoni i els punts d’informació d’habitatge (PIH) d’Arbúcies, Llinars 
del Vallès i Santa Maria de Palautordera. Les prestacions per al pagament del lloguer són ajuts a 
fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingres-
sos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. 
És una prestació que s’atorga per un any, amb possibilitat de renovació de la prestació en els 
casos que fixa la normativa. 

Sol·licituds prestacions permanents per al pagament del lloguer 2015

Municipi
Renovació 

 beneficiaris  
2014

Ajuts col·lectiu 
específic  
(aturats)

Ajuts col·lectiu 
específic  

(desnonats)
Noves  

sol·licituds

Sant Celoni 92 20 8 105
Arbúcies 35

Breda 5 11
Campins 1 1
Fogars 

de Montclús 1

Gualba 4
Llinars del Vallès 21 3 1 35

Montseny 1
Mosqueroles 1

Riells i Viabrea 1 1

Sant Antoni de 
Vilamajor 12 17

Sant Esteve de 
Palautordera 3 3 5

Sant Pere de  
Vilamajor 3 2 1 7

Santa Maria de 
Palautordera 22 2 1 42

Vallgorguina 1 1 1 5

Vilalba Saserra 4

TOTAL 162 32 12 273

Seguretat Ciutadana
250 alumnes de 5è  
de primària han après 
educació viària
Uns 250 alumnes de 5è de primària de tots 
els centres escolars del municipi van partici-
par a l’activitat d’educació viària en bicicleta 
oferta per la Policia local durant les darreres 
setmanes del curs. Els nois i noies han après 
a circular respectant les normes de circulació, 
tant els senyals de trànsit com les indicacions 
dels agents.

La Policia de  
proximitat incorpora 
la bicicleta 
Des de fa unes setmanes, els agents de proxi-
mitat de Sant Celoni utilitzen la bicicleta com 
a mitjà de transport pel centre de la Vila. Es 
tracta d’una bicicleta elèctrica que facilita els 
desplaçaments a curta distància i afavoreix el 
medi ambient.

S’instal·la un radar 
que indica la velocitat 
al carrer Bruc
L’Ajuntament 
ha instal·lat un 
“radar pedagò-
gic” al carrer 
Bruc que indica 
la velocitat dels 
vehicles que 
circulen i avisa 
els conductors 
tant si sobre-
passen el límit 
permès, com 
si condueixen a una velocitat adequada. En 
números verds i amb una figura somrient, el 
radar pedagògic assenyala una velocitat igual 
o inferior al límit permès. Una cara trista de 
color vermell avisa que es va massa ràpid. 
Aquests nous radars es basen en un “concep-
te educatiu” del trànsit,  no s’encarreguen de 
multar, sinó d’informar. 

Davant les situacions de pobresa energètica 
del municipi, l’Ajuntament i SOREA han fet un 
pas més per poder garantir el servei d’aigua 
a totes aquelles persones i famílies que es 
trobin en una situació de vulnerabilitat eco-
nòmica. Per això han formalitzat un protocol 
d’actuació on es regulen les actuacions que es 
duran a terme davant de situacions de pobre-
sa energètica i vulnerabilitat econòmica, que 
provoquin la impossibilitat d’atendre, dins el 
termini previst, les factures per al consum 
d’aigua, i evitar que es portin a terme talls de 
subministrament.

Ajuntament i Sorea 
junts per combatre la 
pobresa energètica
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Esports

Pòdium 2015, l’acte de reconeixement als èxits esportius celonins de la temporada que 
cada any organitza l’Ajuntament de Sant Celoni, ha guardonat aquest any a uns 270 
esportistes. L’acte va tenir lloc als jardins de la Rectoria Vella el passat 19 de juny.
Felicitats esportistes! 

Totes les imatges a www.santceloni.cat

270 esportistes celonins  
guardonats al Pòdium 2015

Centre Excursionista Sant Celoni 
L’escalada i el trail obtenen grans resultats

Club Petanca la Batllòria 
Ascens a 5a divisió

Club Atletisme Sant Celoni 
Excel·lents resultats individuals i  
a nivell d’equip del club

Club Bàsquet Sant Celoni 
L’equip Júnior femení, imbatut a la fase regular 

Club Triatló Baix Montseny 
Primers èxits dels triatletes celonins

Club Patinatge Artístic Sant Celoni 
El primer equip, sots campió de Catalunya i Espanya

Club Ciclista Sant Celoni 
Lluc Planas ha fet una gran temporada assolint tots 
els campionats on ha participat

Club Futbol Sala Sant Celoni 
L’equip Infantil guanya la lliga i puja a 1a divisió

Vòlei Sant Celoni 
L’aleví, campió de la lliga comarcal i de la federada

Club Petanca les Borrelles 
Campions de lliga i ascens a 4a divisió

Karate Club Just 
Medalles a diferents karateques  
en àmbit català i estatal

Penya Barcelonista Sant Celoni 
Ascens històric dels Juvenils a preferent

Requisits generals 
Ser major de 65 anys o pensionista

Període  
Del 1 d’octubre de 2015 al 30 de juny de 2016

Horaris
- A Sant Celoni: de dilluns a divendres de 9 a 10 h  

i 10 a 11 h del matí al Pavelló Municipal d’Es-
ports 11 de setembre.

- A la Batllòria: Dimarts i dijous de 11.15 a 12.15 h  
a la Unió Batllorienca.

Activitat física per a gent gran. T’hi apuntes? 

Més informació i inscripcions: Àmbit d’esports – Rectoria Vella  /  93 864 12 13  /  esports@santceloni.cat

Preu
Socis de l’Associació de Gent Gran de l’Esplai:
- 2 h/setmana: 6,45 € / trimestre
- 3 h/setmana: 9,60 € / trimestre
 
No socis de l’Associació de  
Gent Gran de l’Esplai:
- 2 h/setmana: 19,35 € / trimestre
- 3 h/setmana: 28,80 € / trimestre

Inscripcions obertes tot l’any! 
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Oferta de formació permanent  
de Sant Celoni i la BatllòriaCLIP Tercer trimestre>2015

Inscripcions  
presencials i també 

per Internet!
www.santceloni.cat/clip

EDICIÓ DE VIDEO
Formació bàsica per poder elaborar un 
vídeo amb seqüències gravades des de 
diferents fonts (telèfons mòbils, tableta, 
càmera de vídeo,etc). Captura de la seqüèn-
cia, títols, banda sonora, efectes especials, 
correccions de color, transicions, exportació 
en diferents formats segons la finalitat, etc
Horari: dissabte de 10 a 12 h (6 sessions).
Data d’inici: 26 de setembre.
Preu: 66 euros
A càrrec de: Albert Peix.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.

REVELAT I RETOC DE FOTOGRAFIA 
DIGITAL (PHOTOSHOP)
Taller de revelat i retoc digital en el qual 
amb el programa Photoshop aprenem a 
utilitzar les eines apropiades per realitzar 
retoc per zones,  efectes artístics i tècniques 
específiques que milloren les nostres imat-
ges i ens ofereixen un món de possibilitats 
creatives. Dins del taller  entre altres coses 
treballarem: les capes, les màscares, el 
fotomuntatge, els filtres,l’enfoc i desenfoc  
d’imatges.
Horari: dissabte de 10 a 12 h (6 sessions).
Data d’inici: 7 de novembre.
Preu: 75 euros
És necessari que les persones participants 
tinguin correu electrònic i càmera fotogràfi-
ca digital o mòbil de darrera generació.
A càrrec de: Anna Rodríguez, fotògrafa 
professional i formadora.
Organitza:  Sax Sala- Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny

FOTOGRAFIA D’OBJECTES  
PER CATÀLEG I/O WEB
Taller per fotografiar objectes de forma 
òptima per tal de realitzar un catàleg i/o 
utilitzar  imatges via online per donar a 
conèixer el nostre producte i treure-li el 
màxim de profit estètic. La metodologia 
és pràctica i participativa, adaptant el 
contingut exacte  a les peculiaritats de cada 
objecte, per oferir el màxim d’ informació 
específica possible. Es treballa la part 
estètica, la il·luminació, la preparació d’un 
bodegó , la realització de les imatges i el 
revelat digital.
És necessari que les persones participants 
tinguin correu electrònic i càmera fotogràfi-
ca digital amb opció de dispar manual.
Data inici: 25 de setembre.
Horari: divendres de 19 a 21 h (8 sessions).
Preu: 107 euros (el preu inclou els 
materials)
A càrrec de: Anna Rodríguez, fotògrafa 
professional i formadora.
Organitza: Sax Sala- Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny

INICIACIÓ A L’AUTOCAD
Curs dirigit a delineants, tècnics de la 
construcció, jardineria, enginyeria... Es 
treballaran els conceptes: elements de 
dibuix, modificar els elements, línies, texts, 
propietats dels elements, etc
És requereix conèixer el sistema operatiu del 
nostre ordinador (control del ratolí, copiar, 
enganxar, obrir, moure, arrossegar, etc.).
Horari: divendres de 18 a 20 h (7 sessions). 
Data d’inici: 20 de novembre.  
Preu: 79 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec de: Glòria Domènech Escrig, 
arquitecta tècnica.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny

TALLER OBERT DE DIBUIX I PINTURA
Descobrir el llenguatge visual i plàstic propi 
a través de diferents tècniques pictòriques.

1.INTRODUCCIÓ A LA PINTURA: Els ele-
ments del llenguatge visual: el punt, la línia, 
el pla, el color, la textura i la composició; 
perspectiva frontal i obliqua; el cos humà; 
diferents procediments pictòrics.

2.PINTURA ACRÍLICA I OLI : Diferents 
procediments; diferents suports.

3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne ha 
assolit els coneixements bàsics i ha comen-
çat a trobar el seu traç, referents pictòrics i 
els procediments amb els que se sent més 
còmode, cal que comenci a experimentar 
pel seu compte de manera que puguem 
solucionar les dificultats amb les que s’anirà 
trobant i reforçar les mancances .
(*Depenent dels coneixements pictòrics de 
l’alumne  pot seguir qualsevol dels 3 nivells)
Horari: dilluns de 19 a 21 h (11 sessions).
Data d’inici: 21 de setembre
Preu: 82 euros. (El preu no inclou els 
materials).
A càrrec de Glòria Auleda
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

BALLS D’ENVELAT
Ens iniciarem en els passos per ballar els 
balls d’envelat més populars: pasdoble, cha 
cha cha, vals, rock and roll, swing, salsa, 
merengue i altres propostes que pugueu 
aportar.
Adreçat a gent amb ganes d’aprendre a 
ballar. Cal venir amb parella.
Data: 2 d’octubre
Horari:  Divendres de 21 a 22.30 h
Preu: 86,50 euros per parella (10 sessions)
A càrrec de: Antonio Garcia
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

ÀLBUM SORPRESA “SENSACIONS”.
Aprèn a crear un mini àlbum amb rotllos de 
paper de lavabo!
T’ensenyarem com aplicar  gesso, aquarel.
les i tintes per crear diferents textures  que 
evoquin les sensacions de l’estiu.
Data: Divendres 2 d’octubre (una sessió)
Horari:  Divendres de 17.30 a 20 h 
Preu: 17 euros Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

SCRAPBOOK LAYOUT  
“TEMPS DE TARDOR”
En aquest projecte donaràs forma i color 
a una composició amb aires de tardor de 
tamany 30x30 cm 
Treballaràs tècniques com l’stencil, l’estam-
pació i el washitape,...al voltant de les teves 
fotografies.
Un projecte que després podràs emmarcar.
Data: Divendres 6 de novembre (una 
sessió)
Horari:  Divendres de 17.30 a 20 h 
Preu: 17 euros Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

CALENDARI PERMANENT: “FOREVER”
Un projecte per aprendre a fer un calendari 
de sobretaula per apuntar totes les dates 
importants.
Treballaràs amb diferents tècniques d’scrap 
i l’enquadernació per obtenir un projecte 
molt creatiu.
Data: Divendres 4 de desembre (una sessió)
Horari:  Divendres de 17.30 a 20 h 
Preu: 17 euros Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

CANT
Tècnica vocal per poder tenir una base per 
cantar en cors o en solitari. Tots els estils.
Es treballarà individualment durant 30 
minuts.
Data inici: 5 d’octubre 
Horari: dilluns. Horari a determinar
Preu: 129 euros (9 sessions)
A càrrec de: Daniel Morales
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

TÈCNICA CORAL
Tècnica vocal per poder tenir una base per 
cantar en cors o en solitari. Tots els estils.
Es treballarà en grup durant 60 minuts.
Data inici: 5 d’octubre 
Horari: dilluns a determinar segons el grup
Preu: 64,50 euros (9 sessions)
A càrrec de: Daniel Morales
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

GRALLA
Si vols aprendre a tocar la gralla, o bé ja en 
saps una mica, però vols trobar un espai on 
practicar les peces més bàsiques del món 
graller. Cal portar la gralla.
Data inici: 1 d’octubre
Horari:  Dijous de 19.30 a 20.30 h
Preu: 62 euros (10 sessions)
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

AULA TALLER – TEATRE PER A  
PERSONES DISCAPACITADES
La proposta pretén afavorir la creativitat i 
les vies d’expressió, utilitzant el teatre com 
a vehicle. Alliberar tensions o relacionar-nos 
amb el grup són altres objectius d’aquesta 
activitat.
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Aquesta activitat dura fins a final del curs 
escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal 
d’Expressió
A càrrec de: Anna Fortuny i Marta Casas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

TRIA EL TEU GRUP, VINE A FER MÚSICA
El Centre Municipal d’Expressió disposa 
d’un ampli ventall d’agrupacions instrumen-
tals de diferents estils i nivells. Apropa’t i 
explica’ns quin tipus de música t’agradaria 
tocar, nosaltres buscarem el grup que millor 
s’adapti a les teves necessitats. Jazzband, 
Sonart, Trencanous, combos, etc.
Aquestes activitats duren tot el curs escolar.
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal 
d’Expressió
A càrrec de: professorat de l’Escola 
Municipal de Música
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

TEATRE PER A JOVES
Curs de tècnica actoral, adreçat a joves 
de 14 a 17 anys: improvisació d’escenes, 
monòlegs i representació d’una obra. 
Volem actors que quan pugin a l’escenari 
es comportin orgànicament, escoltin de 
veritat, parlin de veritat, mirin de veritat... 
en situacions imaginàries. Es presentarà un 
treball de final de curs.
Data d’inici: 14 de setembre. Aquesta ac-
tivitat dura tot el curs escolar i es permeten 
incorporacions al llarg del curs.
Horari: dimarts de 19 a 20.30h
Preu: Informeu-vos al Centre Municipal 
d’Expressió
A càrrec de: Marta Casas
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

ESCRIPTURA CREATIVA
Tens coses a dir? Vols entrar amb bon peu 
al món de la literatura?
Aquest taller et donarà les eines bàsiques 
per a crear les teves pròpies històries.
Coneixerem els elements de la ficció (la tesi, 
l’argument i els personatges), introduirem 
les tècniques narratives bàsiques (el 
narrador, el punt de vista, les descripcions 
i els diàlegs) i aprendrem a organitzar el 
procés creatiu per a treure el màxim partit 
del nostre talent.
Data d’inici: 13 de novembre
HorarI: divendres de 19 a 21 h
Preu: 60.50 euros (6 sessions)
A càrrec de: Carles Palomo
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

MONITOR DE LLEURE INFANTIL I 
JUVENIL
Curs per obtenir la titulació de monitor 
d’activitats de lleure infantil i juvenil de 
la Secretaria General de la Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.
Horari: de dilluns a divendres de 17.30 h a 
21.30 h (del 6 d’octubre al 11 de novembre).
Durada:  25 sessions de 4 h i una sortida 
de 7 h. (100 hores presencials i 50 virtuals a 
càrrec de l’alumne)
Preu: 174 euros
El preu inclou els materials.
Per a majors de 18 anys.
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.
Amb el suport del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.

EL MÓN DEL VI I
Els secrets de les 12 denominacions de vins 
catalanes. Varietats, terrenys, estils, climes, 
cellers… Tot el que cal saber per entendre 
plenament la realitat actual dels vins de casa.
Horari: divendres de 22 a 24 h (6 sessions)
Inici: 25 de setembre de 2015; 2, 9, 16, 23 i 
30 d’octubre de 2015
Preu: 72 euros
A càrrec de: Clos dels Cims
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.

RESTAURACIÓ I  
DECORACIÓ DE MOBLES
Recuperació de mobles, procediments 
de neteja de vernís, petites reparacions, 
desinfecció i tractament  del corc, tintar, 
preparació de la goma laca, envernissar i 
encerar les peces, etc.
Horari: dimarts 18 a 20 h (12 sessions). 
Data d’inici: 29 de setembre.  
Preu: 65 euros
El preu no inclou els materials, l’import 
d’aquests dependrà de la peça que es 
vulgui restaurar. 
A càrrec de Glòria Filbà, restauradora.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Curs adreçat a persones que hagin de 
manipular aliments fora de l’àmbit domèstic 
(l’hosteleria, comerç i alimentació (marc 
legal, higiene alimentària, manipulació dels 
aliments, malalties d’origen alimentari, etc).
 Horari: dijous 24 de setembre i 1 d’octu-
bre, de 18 a 21 h (2 sessions). 
Preu: 18.55 euros
El preu inclou els materials.
A càrrec d’Antoni Solà (Qualitat i Seguretat 
alimentària).
Per a majors de 16 anys.
Organitza: Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.

IOGA
Gaudir d´unes postures (asanes) que ajuden 
a relaxar, augmentar la flexibilitat i a 
respirar millor. 
Desenvolupament i evolució personal que 
abraça el cos, la ment i l´esperit, mantenint 
l’equilibri d´aquestes tres forces.
El ioga és apte per a la salut de tots, invo-
lucra el domini de l´energia vital mitjançant 
certes postures corporals i la respiració.
Data: 5 d’octubre 
Horari: Dilluns de 20 a 21 h
Preu: 42 euros (9 sessions)
Lloc: El Blauet, escola bressol municipal
A càrrec de: Carmina Monrabà
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

ANGLÈS CONVERSA
Taller de conversa en anglès
Durada de l’activitat: del 14 de setembre 
al 30 de novembre
Horari: els dilluns de 19 a 20.30 h
Preu: 33 euros
A càrrec de: Olga Davis
Lloc: Aula d’anglès de l’Escola Montnegre
Organitza: La Unió Batllorienca –  
La Batllòria

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA ALTRES ACTIVITATSTECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  
I LA COMUNICACIÓ
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Espai Obert

La fibra òptica a Sant Celoni 

Ja fa dies que rebíem la bona notícia que l’equip de govern 
de Sant Celoni havia signat un conveni amb Telefònica per 
desplegar la xarxa de fibra òptica a la vila. No hi cap dubte 
que és una bona notícia.

El que probablament no coneixen els celonins és que en 
el cas que el conveni signat concedeixi a les companyies 
instal·ladores el dret  d’adossar a les façanes particulars 
l’esmentada xarxa, fils i caixes òptiques (torpedos) quan 
no sigui possible estendre la xarxa per la via pública, la 
propietat afectada, sigui  horitzontal o vertical, es pot negar 
a concedir el  corresponent permís  sense por a cap mena 
de pressió  quan la companyia instal·ladora li ho demani, 
demanda que té obligació de fer.

Arribats a aquestes situacions, penso que hi ha camins oberts al pacte signat per 
trobar solucions.

Els  considerables beneficis que aquest servei universal reportarà a les companyies 
instaladores no revertirà  als ciutadans que hauran col·laborat amb el corresponent 
permís a la instalació de la xarxa i, en canvi, hauran d’afrontar serioses dificultats quan 
per motius diversos necesitin desplaçar fils i caixes de la seva propietat. Segurament 
que molts de nosaltres hem tingut experiències negatives amb companyies instalado-
res de qualsevol servei.

Val la pena conèixer quins són els nostres drets i exigir-ne el compliment.

Esteve Rodoreda

Si vols muntar una  
empresa, t’interessa! 
2a edició del mòdul d’Iniciativa 
Emprenedora al Baix Montseny
Al setembre s’obrirà la inscripció al mòdul d’Inici-
ativa emprenedora al Baix Montseny que comen-
çarà el 16 d’octubre. Amb una càrrega lectiva de 
80 h, s’aprendrà a elaborar el pla d’empresa, de 
la teoria a la pràctica. Els alumnes aprendran a 
posar el preu als seus productes o serveis, com 
captar els primers clients, intel·ligència emocional, 
com planificar el web de l’empresa, com muntar 
una cooperativa, aspectes fiscals i comptables de 
l’autònom, entre altres coses. 

El curs és gratuït i està cofinançat per la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni. 

Per a més informació cal adreçar-se a Sax Sala o 
bé a creacioempreses@santceloni.cat

Formació en idiomes 
Anglès (d’inicial a advanced) 
Francès (d’inicial a preintermedi) 
Alemany (d’inicial a intermedi)

PREINSCRIPCIÓ
Del 24 d’agost al 9 de setembre:  
sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa  
(per telèfon o personalment). 

Del 2 al 9 de setembre:  
formalitzar la preinscripció  
(es requereix fer l’entrevista d’orientació  
formativa i/o prova de nivell).

Proves de nivell escrites:  
es realitzaran els dies 31 d’agost i  
1 de setembre a les 11 i a les 19 h  
(es pot escollir el dia i l’hora)

MATRÍCULA 
del 21 al 24 de setembre

GESO a distància
El Graduat en Educació Secundària  
Obligatòria es pot cursar a distància 
a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 
L’Escola d’Adults és centre de suports  
per a aquests estudis i cal adreçar-s’hi  
per formalitzar la matrícula.  
+ INFO: http://ioc.gencat.cat

GESO presencial
Cursos de preparació 
a les provés d’accés 
a CFGM i CFGS
MATRÍCULA  
del 3 al 9 de setembre

Del 24 d’agost al 9 de setembre 
cal demanar una entrevista d’orientació i  
portar la documentació dels estudis  
realitzats el dia de l’entrevista.

MATRÍCULA OBERTA

Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny 
C. Montserrat, 28  -  cfadults@santceloni.cat 
www.santceloni.cat/cfa  -  Tel. 93 867 41 75

Escola d’Adults 
Sax Sala

Edició 2014

Últimes 
places
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Grups municipals

Seguirem treballant 
per Sant Celoni i la 
Batllòria

Volem agrair els 1719 vots i el 
vostre suport per aquests quatre 

anys. Com tots sabeu, aquests últims anys han sigut 
molt difícils per a tothom. Tot i això, estem orgu-
llosos de tot allò que gràcies al vostre suport, hem 
fet, com per exemple la creació de nous llocs de tre-
ball, la creació de 193 llocs d’aparcaments als antics 
terrenys de la Forestal i 90 més al carrer Campins, 
l’augment de l’aportació econòmica per a beques 
i ajuts socials. Hem deixat a punt molts projectes, 
com per exemple, la rotonda de la porta de Llevant 

a la carretera C-35, les obres de reforma del cafè de 
l’Ateneu i la disposició de 1.5 milions d’euros per 
la construcció de la nova escola Soler de Vilardell i 
l’edifici de formació professional. 

Moltes gràcies a totes i tots per la vostra confiança. 
En aquests propers quatre anys, des de l’oposició, 
seguirem treballant per Sant Celoni i la Batllòria, per 
un poble que vol avançar i millorar, és per això que 
serem als barris i a les places, a prop de les ciutada-
nes i els ciutadans per atendre les seves propostes, 
idees o suggeriments, traslladant aquesta informa-
ció al govern.

No tenim intenció de posar pals a les rodes a les 
noves propostes que puguin sorgir per part d’altres 
grups municipals, si això implica una millora per 

al nostre municipi, sinó que volem construir ponts 
d’unió per fer actuacions en clau de futur que ja 
s’han deixat preparades. El nostre objectiu és con-
servar el que ja tenim, millorar-ho i impulsar nous 
projectes, mitjançant una oposició constructiva  i 
alhora exigent amb el nou govern entrant, sempre 
vetllant pel bé comú de les celo-nines i celonins, bat-
lloriencs i batllorienques. 

Moltes gràcies a totes i tots. Estem a la vostra dispo-
sició per tot allò que necessiteu. 

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat

Recomencem!

El dissabte 13 de juny vam inaugu-
rar una nova legislatura a l’ajun-
tament. Si bé en el govern 2007-
2011 ens vam proposar ‘posar al 

dia el Sant Celoni dels nostres pares’, fent realitat 
un munt de serveis importants que no teníem (esco-
la bressol, centre de dia, oficina de turisme, centre 
de formació i ocupació Sax Sala, tanatori,...), durant 
aquest mandat la nostra obstinació és ‘construir el 
Sant Celoni dels nostres fills i filles’. 

Ens sentim molt agraïts de poder-ho fer des del 
govern i estem molt il·lusionats en aquests primers 
passos que ja estem donant i que en gran part s’han 
reflectit en aquest Informatiu. De ben segur que et 
trobarem en alguna part del camí i ho treballarem 
plegats. 

No volem obviar la propera cita electoral del 27S, 
perquè efectivament el seu resultat afectarà el futur 
del nostre municipi i afectarà la nostra capacitat de 
millorar o no les condicions de vida de les perso-
nes: Catalunya té damunt la taula la proposta 
política més transcendent i il·lusionant de tot 
Europa i aquesta excepcionalitat s’ha reflectit en el 

fet que projectes de diferent naturalesa i fins i tot 
ideologia s’hagin unit per una causa comuna, fent 
renúncies importants a favor de la comunitat i el seu 
futur. Ens toca a cadascú de nosaltres estar-hi a l’al-
çada, estiguem Junts pel sí!

Com sempre, estem al teu servei en tot allò que 
estigui a les nostres mans, amb alegria i energia.  
Recomencem! 

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Deulofeu proposa 
augmentar el 
22,69% els sous 
de l’equip de  
govern

La CUP demana contenció i marca una despesa  
màxima de 115.000 € anuals

La primera proposta de sous que Deulofeu va posar sobre 
la taula en el Ple del cartipàs del 8 de juliol establia una 
remuneració per a l’alcalde de 45.000 € pel 90% de dedi-
cació (el màxim que permet la Llei) i de 12.000 € per cada 
a un dels 7 regidors pel 33% de dedicació, cosa que feia 
un total de 129.000 € l’any. La posició de la CUP respecte 

dels salaris dels polítics és prou coneguda: en un hipo-
tètic govern de la CUP (Alcaldia + 7 regidors) la despesa 
seria d’uns 92.500 €. Tot i això entenem que no podem 
exigir a la resta de partits el que ens exigim a nosaltres 
mateixos i per aquest motiu vam comunicar al nou govern 
que no aprovaríem una massa salarial (alcalde + regidors) 
superior als 115.000 € l’any. Però CiU+ ERC només van 
acceptar rebaixar-ho a 127.200 € l’any.

Des de la CUP entenem la política com un compromís amb 
la ciutadania. I aquest servei a la ciutadania pot ser retribuït 
però sempre d’acord amb els salaris dels treballadors. Els 
alts sous que han rebut els polítics han obstaculitzat la tan 
necessària regeneració política i han convertit els represen-
tants del poble en membres d’una certa elit, cada cop més 
allunyada de representar les classes populars.

La CUP es queda sola demanant que els Plens  
es facin els dissabtes

Des de la CUP som conscients que cal facilitar l’accés de 
tots els veïns i veïnes als Plens municipals. Aquesta no 
és ni de bon tros  l’única acció que cal emprendre, però 
per algun lloc s’ha de començar. És per això que ens vam 
posar en contacte amb tots els partits representats al Ple 
per proposar-los traslladar la celebració bimensual dels 
plens, que fins ara s’han fet els dijous, a dissabte el matí. 
La resposta de la resta de partits va ser negativa: no estan 
disposats a sacrificar un matí de dissabte cada dos mesos.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Per a començar ens agradaría expressar 
el nostre agraïment a les persones que 
han valorat las nostra feina i continúen 
donant-nos suport en la nostra tasca 
per a aconseguir un Sant Celoni millor.

Per a això des de el nostre grup volem 
obrir un apartat de reflexió amb aquest 

petit escrit, en el que volem que tots el celonins i celonines 
recordin que el nostre es un esforç  comú, en que sumant 
aconseguirem i es per això que no hem d’oblidar els canvis 
i millores començats, ni els que són importants d’impulsar 
per a millorar el nostre poble. Per a això considerem impor-
tant no oblidar un tema com el de la C-35 o acompanyant 
aquest mesos d’estiu, el de la piscina municipal.

Per un costat i com hem esmentat anteriorment, volem re-
cordar ja no les fites aconseguides en la millora de la C-35, 

la cual deixa una mitjana de 20 accidents anuals amb mul-
tiples involucrats, que afecten no nomès als implicats en els 
accidents, sinó també a les families d’aquests.  I es que son 
uns 20.000 desplaçaments diaris que es produeixen en una 
travessia de un carril per dirección, la qual cosa com es obvi 
produeix problemes de saturació, seguretat i saturació. Es 
per això que no volem que s’oblidi un tema tant important 
com aquest, al contrari volem aconseguir vertaderes millo-
res en aquest tram i per a això es necesari aixecar un clam 
popular, ja que realment es una qüestió que ignorarla te 
un cost molt alt.

Per un altre costat ens agradarïa fer memoria i recordar 
aquelles piscines municipals que fa gairebè una década 
que van abandonar Sant Celoni, i es que si bé han passat 
bastants anys des de que aquestes van desapereixer, cada 
anys ens aquests mesos s’en sent la perdúa.  S’hi ve es 
veritat que s’han produit certs canvis i millores en diferents 

àmbits a nivell local, desde el nostre grup ens preguntem/
plantejem la qüestió de com una necessitat tan básica com 
aquesta no ha estat reconstituïda encara, es mès nomes 
cal mirar als pobles del voltant, potser pobles amb un nucli 
urbà mès petit, pero que compten ambs aquest servei. I es 
que cal recalcar un altre cop que no parlem d’un període 
curt de temps o d’un “privilegi” sinó d’una necessitat. Una 
necessitat que afecta tant a joves com als mès grans.

Continua treballant  per Sant Celoni i La Batllòria és el nos-
tre objectiu, sense demagogia i jocs de paraules que no 
porten en lloc , amb veritat , honestetat i força. 

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

Un govern  
independentista  
a Sant Celoni i la 
Batllòria

El 24 de maig Sant Celoni i la Bat-
llòria van parlar clar. Els nostres pobles van manifestar-se 
a favor de la independència i al mateix temps van votar 
per una majoria d’esquerres. Per això des d’ERC-AM te-
níem clar que havíem de contribuir a formar un govern 
inequívocament independentista i que alhora tingués una 
marcada sensibilitat social i ecològica. I això només era 
possible formant un govern amb CiU, convençuts que el 
moment històric que està vivint el país necessita la suma 
d’esforços dels partits independentistes.

Estem orgullosos d’haver negociat un acord de govern 
que permetrà seguir lluitant, amb tots els recursos que 
siguin necessaris, contra la pobresa i contra la crisi econò-
mica; que farà tot el que calgui per mantenir els serveis i 
el prestigi del nostre hospital; que impulsarà la nova co-
marca del Baix Montseny, que ha de permetre una mi-
llor gestió dels recursos dels municipis que formem part 
d’aquest territori; que preguntarà a la ciutadania si vol un 
sistema de reciclatge avançat basat en el porta a porta, 
com ja fan molts municipis catalans, i que treballarà de-
cididament per aproximar la política a la ciutadania, amb 
més diàleg i amb noves fórmules de participació.

A més, aquest govern, a iniciativa d’ERC-AM, ha impul-
sat una Comissió per a la Transició Nacional per treballar 
plegats, govern i oposició, partits i entitats, cap a la plena 
sobirania del nostre país. Per primer cop, Sant Celoni i la 

Batllòria tenen un govern municipal independentista de 
cap a peus.

El 24 de maig 732 veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllò-
ria ens vau donar el vostre suport. Un resultat que es va 
traduir en la consecució d’un regidor i que ens ha permès 
recuperar la presència institucional que havíem perdut el 
2007. Gràcies per l’oportunitat que ens heu donat. No la 
desaprofitarem. Treballarem de valent perquè tots i ca-
dascun d’aquests vots estiguin al servei de la construcció 
de la nova República del benestar, de la justícia social i de 
la igualtat d’oportunitats.

Grup municipal d’ERC-AM 
www.esquerra.cat/santceloni 
facebook.com/erc.santceloni 
@ERC_SantCeloni



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. Alvarez  670 27 90 90  
L7 -   F. Garcia 608   13   09   12

agost Taxi  
guàrdia 

Taxi 
retén 

27 jul - 2 ago L7 L5

3 - 9 L1 L6

10 - 16 L2 L7

17 - 23 L3 L1

24-30 L4 L2

setembre

31 ago - 6 set L5 L3

7 - 13 L6 L4

14 - 20 L7 L5

21 - 27 L1 L6

28 set - 4 oct L2 L7

CASAS - 93 867 57 88
CHANUT - 93 867 18 03
DURAN - 93 848 60 40
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

OFICINA DE TURISME 
De l’1 de juliol al 31 d’agost

Orquídies silvestres  
del Montseny 
Fotografies de Joaquim Reberté i 
Montse Guillamon

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

Carrer Major, 53.
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 01 71

AGOST

SETEMBRE

Diumenge,  
2 de agost
Ball a l’Esplai amb Paco
- A les 17.30 h
-  Al Casal d’avis L’Esplai
- Preu: 4 € socis, 5 € no socis
Org.: L’Esplai de la Gent Gran

Dijous,  
6 de agost
Cinema: La extraña vida de 
Timothy Green
Dijous a la fresca
- A les 22 h
- A la plaça Rafael Ferrer 
(Sant Ponç)

Diumenge,  
9 de agost
Ball a l’Esplai amb Isla
- A les 17.30 h
- Al Casal d’avis L’Esplai
- Preu: 4 € socis, 5 € no socis
Org.: L’Esplai de la Gent Gran

Dijous,  
13 de agost
Circ: Txatarra, amb Malas 
Compañías Zirko Taldea
Dijous a la fresca
- A les 22 h
- A la plaça de la Biblioteca

Dissabte,  
15 de agost
Ball de l’Esplai amb Paco
- A les 17.30 h
- Al Casal d’avis L’Esplai
- Preu: 4 € socis, 5 € no socis
Org.: L’Esplai de la Gent Gran

Diumenge,  
16 de agost
Ball de l’Esplai amb Moncayo
- A les 17.30 h
- Al Casal d’avis L’Esplai
- Preu: 4 € socis, 5 € no socis
Org.: L’Esplai de la Gent Gran

Dijous,  
20 de agost
Clown: Marabunta, amb Guillem 
Albà i The All in Orchestra
Dijous a la fresca
- A les 22 h
- Als jardins de la Rectoria Vella

Del 20 al 23 d’agost
Festa Major d’estiu de la 
Batllòria
Sopar popular, correfoc, 
orquestres, animació infantil, festa 
de l’escuma, mercat de l’encerada, 
activitat de hip hop, skate, 
havaneres, concert, ball i molt més 
a la Batllòria

www.santceloni.cat/labatlloria
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Diumenge,  
23 de agost
Ball de l’Esplai amb Isla
- A les 17.30 h
- Al Casal d’avis L’Esplai
- Preu: 4 € socis, 5 € no socis
Org.: L’Esplai de la Gent Gran

Dijous,  
27 de agost
Teatre i Clown: Walkman,  
amb Ganso i Cia.
Dijous a la fresca
- A les 22 h
- A la plaça de la Biblioteca

Diumenge,  
30 de agost
Ball de l’Esplai, amb Paco
- A les 17.30 h
- Al Casal d’avis L’Esplai
Org.: L’Esplai de la Gent Gran
Preu: 4 € socis, 5 € no socis

Del 28 d’agost 
al 7 de setembre
Festa Major de Sant Celoni
Consulteu el programa a

www.santceloni.cat/festamajor

Més informació a la pàgina 8

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

Ctra. Vella, 174 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
93 848 40 76 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
Chanut 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
Av. de la Pau, 51 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
93 867 18 03 31

Draper
Major, 115 dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

93 867 03 74 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

Casas 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
Comerç, 16 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
93 867 57 88 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30
Sancho
Major, 125
93 867 01 67

Vigas‐Cardona
Ctra. Vella, 20
93 867 06 48

Duran
Esteve Cardelús, 11
93 848 60 40

Maig Juny Juliol Agost

Farmàcies de guàrdia maig‐desembre 2015

Setembre Octubre Novembre Desembre

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

Ctra. Vella, 174 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
93 848 40 76 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
Chanut 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
Av. de la Pau, 51 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
93 867 18 03 31

Draper
Major, 115 dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

93 867 03 74 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

Casas 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
Comerç, 16 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
93 867 57 88 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30
Sancho
Major, 125
93 867 01 67

Vigas‐Cardona
Ctra. Vella, 20
93 867 06 48

Duran
Esteve Cardelús, 11
93 848 60 40

Maig Juny Juliol Agost

Farmàcies de guàrdia maig‐desembre 2015

Setembre Octubre Novembre Desembre

6 d’agost
Plaça Rafael Ferrer  
(Sant Ponç) 
A les 10 de la nit

Dijous 

LA EXTRAÑA  
VIDA DE  
TIMOTHY  
GREEN

dijous a la fresca *

TXATARRA MARABUNTA WALKMAN

13 d’agost
Plaça de la Biblioteca 
A les 10 de la nit

Dijous 

20 d’agost
Jardins de la Rectoria Vella 
A les 10 de la nit

Dijous 

27 d’agost
Plaça de la Biblioteca 
A les 10 de la nit

Dijous 

Cindy i Jim Green són una fe-
liç parella que somia en tenir 
un fill. Una nit de tempesta, 
el jove Timothy apareix a la 
porta de casa seva. D’aquesta 
manera Cindy, Jim i el petit 
poble de Stanleyville descobri-
ran que, algunes vegades, fets 
insòlits poden passar, encara 
que siguin efímers...

Durada: 105’

Cinema
Circ
humor
i teatre

Música
teatre i
clown

Teatre i
clown

Txatarra és un espectacle 
de circ per a tots els pú-
blics que utilitza l’humor, 
el teatre, la manipulació 
d’objectes i l’acrobàcia per 
submergir a l’espectador 
en un treball espectacular, 
divertit i tendre.

Durada: 52’

Marabunta és un espectacle de 
carrer, de sala i carpa de circ. 
És bogeria, és descontrol amb 
classe. No voler despentinar-
se, i acabar perdent els pan-
talons. Però amb un somriure 
a la cara. Marabunta és el nou 
treball de Guillem Albà & The 
All In Orchestra. Un show de 
clown, enèrgic i energètic, 
catapultat per la millor música 
en directe.

Durada: 75’

Un espectacle que beu amb 
nostàlgia i admiració de les velles 
rutines dels pallassos de pista, 
jocs escènics simples, bàsics i 
efectius. Un personatge dinàmic 
i excèntric. Un showman atípic 
aspirant a il·lusionista, a come-
diant, a artista de circ o varietats. 
Una col·lecció d’excuses per a 
provocar moments de trobada 
amb el públic, improvisacions i 
situacions còmiques, ridícules, 
provocadores o suggeridores. 
Sense paraules, sense història. 
Tot físic i imatge, un viatge a 
l’entranya de la comicitat.

Durada: 60’


