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Descobreix com es distribueix  
el pressupost municipal 2016 

Inclou
nou CLIP!

Oferta de formació
permanent

Segon trimestre 2016

Fer més amb els mateixos recursos
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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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MÉS INFORMACIÓ MUNICIPAL A

www.facebook.com/ajsantceloni

www.santceloni.cat

Oficina d’Atenció Ciutadana 
Campins, 24 (El Safareig) 

93 864 12 00 
oac@santceloni.cat

@ajsantceloni

@ajsantceloni

Francesc Deulofeu
Alcalde

Benvolguts veïns i veïnes, 

El bon temps va traient el cap i l’ajuntament ja disposa del major 
instrument efectiu de govern: el pressupost anual. Com veureu 
en aquest Informatiu, hi ha hagut un esforç important per part 
dels professionals de l’ajuntament i dels responsables polítics 
per poder donar més servei amb els mateixos recursos. Entre les 
principals millores hi ha l’augment del 17% en ajudes socials, 
especialment pel que fa a l’atenció a domicili, habitatge, ali-
ments i pobresa energètica; l’augment del 7,5% en educació, 
sobretot pel que fa a llibres i altre material escolar i beques 
per les escoles d’adults i de música i teatre; obres com el nou 
Soler de Vilardell, el nou edifici de Formació Professional o el 
camp de futbol de gespa de la Batllòria; i inversions en noves 
energies com la biomassa o el nou enllumenat del municipi. 

També trobareu en aquest Informatiu tots els serveis de l’ajunta-
ment per combatre l’atur i millorar la feina de celonins i celonines; 
les noves activitats de formació informal, lleure i expressió artís-
tica recollides al Clip; les darreres millores a l’espai públic; o els 
preparatius de la Festa Major. Per cert, si la vols gaudir al màxim, 
t’animo a fer-te’n voluntari. Ens hi veiem!
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Activitat de Govern

Pressupost municipal 2016: 
fer més amb els mateixos recursos
Aprovat amb els vots favorables del PSC

El pressupost municipal de Sant Celoni i la Batllòria per aquest any 2016 és de 18.792.646 euros. L’objectiu 
de l’equip de Govern, format per CiU i ERC, ha estat fer més amb els mateixos recursos i sense augmentar 
l’endeutament. Aquest objectiu s’ha aconseguit orientant al màxim la despesa en la prestació de serveis 
directes a la ciutadania.

El treball del pressupost amb tots els grups del consistori es va allargar gairebé 2 mesos i s’han pogut 
incorporar la major part d’aportacions dels grups municipals, de les que en destaquen l’augment de les 
partides de Serveis Socials, Educació i Ocupació a proposta del PSC i la proposta d’adequació d’una zona 
d’aparcament al carrer Montserrat per part d’ICV.  

El pressupost per a l’any 2016 es va aprovar al Ple Celebrat el passat 31 de març amb 12 vots a favor  
(Convergència, ERC i PSC), 1 abstenció (ICV) i 4 vots en contra (CUP).

INGRESSOS

IMPOSTOS DIRECTES ( IBI,IAE, impost vehicles)      8.764.939,81 € 46,64 %

TRANFERÈNCIES CORRENTS (subvencions d’altres administracions)      4.596.673,11 €  24,46 %

TAXES I PREUS PÚBLICS (escombraries, guals, cementiri...)      3.844.238,91 €  20,46 %

PASSIUS FINANCERS (préstecs sol·licitats)         996.000,00 €   5,30 %

INGRESSOS PATRIMONIALS  
(lloguers, canons, interessos de comptes bancaris...)         311.004,97 €   1,65 %

IMPOSTOS INDIRECTES (construccions, instal·lacions i obres)         279.789,71 € 1,49 %

TOTAL    18.792.646,51 €   100 %

DESPESES

PERSONAL      8.033.897,20 €   42,75 %  

COMPRA DE BÉNS  I SERVEIS (Contracte de recollida d’escombraries, 
serveis de neteja, jardineria, asfaltat de carrers, manteniment d’es-
pais urbans, etc.)

     7.107.900,56 €   37,82 %   

DESPESES FINANCERES (interessos i amortitzacions de préstecs)      1.637.067,69 € 8,71 %

TRANSFERÈNCIES CORRENTS (subvencions i ajuts socials)      1.017.781,06 €   5,42 %   

INVERSIONS (noves infraestructures, etc)         996.000,00 € 5,30 %   

TOTAL    18.792.646,51 € 100 %   

Les principals novetats respecte el 2015 és l’augment d’un 7,5 % en temes d’Educació (dirigit a ajudes per a llibres, 
sortides escolars, reforç a les competències científiques i tecnològiques i escola d’adults); l’increment d’un 17 % 
a Serveis Socials que suposa augmentar en 103.000 euros les ajudes socials (habitatge, beques menjador, suport 
alimentari, teleassistència, etc.); un 4 % més a Ocupació que contempla 70.000 euros per la implantació de plans 
d’ocupació propis i la disminució d’un 13% en les despeses per als responsables polítics.

El pressupost preveu un pla d’inversions de 3 anys, 2016-2018, amb un cost total de 7 milions d’euros. En aquest 
apartat destaca la nova escola Soler de Vilardell, el nou edifici per a FP de l’Institut Baix Montseny, l’ampliació de 
la Biblioteca l’Escorxador, la remodelació de la plaça Josep Alfaras, el projecte de la piscina descoberta, les millo-
res en accessibilitat als carrers, les millores en equipaments esportius i pistes de barri, entre altres. Pel que fa a la 
Batllòria, el pressupost recull la remodelació del Camp de Futbol de gespa, la coberta de les pistes poliesportives 
i la millora del cementiri, entre altres inversions.

Principals novetats

Un pla d’inversió a 3 anys

Manteniment d’espais urbans

Impuls de la Formació ocupacional

Foment de l’educació

Inversió en equipaments

Atenció a les persones
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Activitat de govern

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Millores a l’espai públic del Poligon industrial 
Molí de les Planes  50.000,00 € 

Implantació de la ruta turística “Tourdera”  50.000,00 € 

Millores al Mercat municipal Sant Martí  40.000,00 € 

Connexió elèctrica per a esdeveniments 
a la plaça Comte del Montseny  20.000,00 € 

ESPORTS
Remodelació camp futbol La Batlloria  600.000,00 € 

Millora de les instal·lacions del Centre Municipal  
d’Esports Sot de les Granotes  80.000,00 € 

Renovació dels tancaments de pistes esportives 
de barri  51.063,88 € 

Millores a les pistes esportives de can Sans  50.000,00 € 

Homologació del Camp de tir amb arc de la zona 
esportiva de can Sans  20.000,00 € 

Homol·logació de linies de vida de les torres  
il·luminació del Camps de futbol 11 de setembre  
i de la Batllòria

 12.000,00 € 

Millores a les grades del Camp de futbol 11 de 
setembre  10.000,00 € 

TERRITORI
Caldera biomassa Pallerola  400.000,00 € 

Pla director enllumenat  175.000,00 € 

Millores de mobilitat i accessibilitat  140.421,03 € 

Millores cementiri (Sant Celoni + La Batlloria)  118.000,00 € 

Mesures contraincendi Ateneu  116.000,00 € 

Remodelació plaça Josep Alfaras  100.000,00 € 

Redacció POUM  70.000,00 € 

Obres aparcament barri Baix Montseny  35.000,00 € 

Obres rehabilitació Ateneu  29.918,42 € 

Instal·lació cautxú jocs infantils  25.000,00 € 

Obres urbanització Boscos Montnegre  20.000,00 € 

Connexió aigües residuals de la Batllòria a EDAR 
de Riells i Viabrea  8.782,19 € 

COMUNITAT
Adeqüació del porxo de l’aulari del recinte  
Alfons Moncanut  71.000,00 € 

EDUCACIÓ
Adquisició pati escola la Tordera  40.000,00 € 

COMUNICACIÓ
Pantalles informació  
(Entrada Sant Celoni + Plaça de la vila)  25.000,00 € 

TECNOLOGIES INFORMACIÓ
Renovació d’equipament informàtic  25.000,00 € 

Renovació del cablejat digital dels edificis  
municipals  20.000,00 € 

POLICIA LOCAL
Zona blava, renovació de parquímetres  35.000,00 €

• S’amplia la dotació econòmica d’ajudes socials  
en més de 103 mil euros (20 %)

- Ajudes socials i habitatge + 52.000 euros 
- SAD + 25.000 euros
- Emergències socials + 20.000 euros
- Aliments + 6.000 eur (30 %)

• S’amplia la dotació a la partida de solidaritat i  
cooperació en més de 7.400 eur (41,7 %)

• S’amplia la dotació a la partida de polítiques  
d’igualtat en prop de 2.000 eur (26 %)

• Més dotació econòmica dels ajuts socials en 28.000 euros.  
Més ajudes per:

- Llibres i ordinadors 
- Activitats extraescolars 
- Sortides escolars 
- Escoles de música i teatre 
- Escola d’adults

• Més dotació econòmica del Pla Educatiu d’Entorn en més de 
6.000 euros: l’escola Montnegre de la Batllòria disposarà d’un 
vetllador en horari lectiu, tallers d’emocions a educació infantil, 
reforç educador social, mediació famílies...; s’amplien els projectes 
de voluntariat educatiu amb el projecte de LEXCIT a l’escola 
Pallerola, escola Soler de Vilardell, escola Montnegre. Es reforça el 
projecte Alif, el reforç escolar a Càritas i a escola d’adults; s’amplia 
el projecte Robotseny a l’alumnat del Baix Montseny

• Més dotació econòmica al Centre Municipal d’Expressió en més 
de 3.000 euros: Creació de la nova Orquestra Baix Montseny i nou 
programa de música als barris com a projecte de cohesió.

• Més dotació econòmica al Centre de Formació d’Adults amb 
més de 9.600 euros: En l’àmbit d’idiomes hi haurà més grups 
d’anglès, alguns en horari de matins, i nova oferta  trimestral de 
cursos de conversa amb tres nivells diferents;  Més acompanyament 
i orientació als joves, especialment els que no acrediten l’ESO  

• Més dotació econòmica per la implantació de plans  
d’ocupació propis en 70.000 eur

• Més cursos de formació per a persones aturades 

• Més programes d’inserció per a persones beneficiàries  
de PIRMI i per a joves en situacions de risc d’exclusió

INVERSIONS PREVISTES 
PER AQUEST ANY

Augment del pressupost en  
serveis directes a la ciutadania

+17%

+7,5%

+4%

SERVEIS SOCIALS

EDUCACIÓ

OCUPACIÓ
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Educació

Aquest mes de maig començaran les obres de construcció de la nova escola So-
ler de Vilardell a uns terrenys propers a l’Institut Baix Montseny. El 18 d’abril, 
es van reunir representants del Departament d’Ensenyament, de l’ajuntament 
i de l’empresa constructora per acordar les actuacions prèvies a l’inici de les 
obres que es preveu que durin uns 14 mesos. Recordem que per garantir la 
construcció del nou edifici de l’escola i l’edifici de Formació Professional de 
l´Institut Baix Montseny, l’ajuntament hi aporta 1,5 milions d éuros. 

L’edifici de l’escola Soler de Vilardell és un edifici d’una línia educativa de 
construcció tradicional. 

La construcció de l’edifici 
d’FP de l’Institut començarà 
a l’estiu

PREINSCRIPCIÓ ON S’HA DE PRESENTAR 
 LA SOL·LICITUD MATRICULACIÓ

1r cicle d’Educació infantil Del 4 al 13 de maig El Blauet 
Escola Pascual Del 2 al 13 de juny

2n cicle d’Educació infantil,  
primària i ESO Del 30 de març al 7 d’abril

Oficina Municipal d’Escolarització 
o al centre demanat en 

primera opció

Del 13 al 17 de juny

2n, 3r i 4t d’ESO: 
Del 27de juny a l’1 de juliol

Batxillerat i cicles formatius 
de grau mig Del 18 al 25 de maig Institut Baix Montseny, o on es 

vulgui cursar els estudis Del 5 al 12 de juliol

Cicles formatius de  
grau superior Del 26 de maig a l’1 de juny Institut Baix Montseny, o on es 

vulgui cursar els estudis Del 5 al 12 de juliol

L’Ateneu – Centre Municipal 
d’Expressió Alumnat nou: de l’1 al 20 d’abril Ateneu - CME Alumnat actual: de l’1 al 20 d’abril

Alumnat nou: del 17 al 20 de maig 

Programes de Formació i  
Inserció - Pla de Transició  

al Treball
Del 17 al 27 de maig Sax Sala – Centre de Formació i 

Ocupació del Baix Montseny Del 2 al 9 de setembre

Escola d’Adults

Alumnat nou

Ensenyaments inicials i bàsics, 
accés al sistema educatiu reglat 

i informàtica: 
Del 20 al 29 de juny

Idiomes: 
Del 29 d’agost al 2 de setembre

Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny

Alumnat actual: del 6 al 21 de juny 
Alumnat nou: 

Ensenyaments inicials i bàsics, 
accés al sistema educatiu  

reglat i informàtica: 
Del 18 al 25 de juliol

Idiomes: 
Del 16 al 23 de setembre

Cursos de Català Primera setmana de febrer i  
segona quinzena de setembre

Sax Sala – Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny

Primera setmana de febrer i  
segona quinzena de setembre

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ  
I MATRÍCULA

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a través d’Infraestructu-
res.cat, ha iniciat el procés de licitació de l’edifici de Formació Professional 
a l’Institut Baix Montseny per un import de 1.412.908,76 € i es preveu que 
s’adjudiqui el contracte durant el mes de juny i que el juliol s’iniciï les obres. 
Les obres tindran una durada de 13 mesos i, per tant, el curs 2017-2018 el nou 
edifici ja podrà entrar en funcionament conjuntament amb el nou edifici de 
l’escola Soler de Vilardell.

L’ajuntament de Sant Celoni ha fet una primera aportació de 225.000 € per 
a finançar  la construcció d’aquest edifici. Un cop finalitzi la construcció de 
l’edifici, l’ajuntament haurà assumit 450.000 € del cost total de l’obra. 

El nou edifici estarà ubicat a l’extrem nord-oest del solar com a continuïtat 
de l’edifici actual i tindrà un accés independent des del carrer per l’alumnat 
cicles formatius. Disposarà d’una aula polivalent per a docència, diferents 
tallers de manteniment electromecànic, sistemes pneumàtics i mòduls de 
soldadura, un despatx i un mòdul de lavabos.

Les obres de construcció  
de la nova escola Soler de 
Vilardell començaran el  
mes de maig

CURS 
2016 
2017
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Educació

Inici del període 
de sol·licitud de 
subvencions per  

a entitats
Les entitats i associacions del municipi  

poden sol·licitar subvencions a 
l’Ajuntament, tant les ordinàries com  

les extarordinàries a partir del 17 de maig  
i fins el 31 de desembre de 2016.

Els sol·licitants trobaran tota la informació i els 
documents de sol·licitud al web municipal 

www.santceloni.cat/subvencions 
Si necessiten suport específic, poden  
adreçar-se als tècnics municipals dels  

diferents àmbits d’actuació. 

Els alumnes de 5è de les escoles  
Soler de Vilardell i Montnegre  
creen una cooperativa

TIPUS D’AJUT PERÍODE DE  
SOL·LICITUD

ON S’HA DE  
SOL·LICITAR

Escola de Música i   
l’Escola de Teatre

Alumnat actual i nou 
De l’1 d’abril al 20 de maig

Centre Municipal  
d’Expressió

Escoles bressol Del 2 al 16 de juny Oficina d’Atenció  
Ciutadana

Activitats i material  
Escola d’Adults

IDIOMES

Alumnat actual: 
Del 13 al 21 de juny

Alumnat preinscrit 
amb plaça: 

Del 16 al 29 de setembre

Alumnat preinscrit sense plaça: 
Del 26 al 29 de setembre 

RESTA D’ENSENYAMENTS

Alumant actual: 
Del 6 al 21 de juny

Alumnat preinscrit amb plaça: 
Del 18 al 29 de juliol

Alumnat preinscrit sense plaça: 
Del 27 al 29 de juliol

Sax Sala. Centre de  
Formació i Ocupació  

del Baix Montseny

CONVOCATÒRIA D’AJUTS SOCIALS 
Curs 2016 - 2017

Més informació 
Àrea de Cultura i Educació.  Passeig de la Rectoria Vella, s/n 

93 864 12 13  educacio@santceloni.cat

Més de 300 estudiants de Batxillerat i de Cicles 
Formatius del municipi van assistir el passat 18 de 
març a l’Ateneu a “Canvi de marxa”, una activitat 
educativa per conscienciar els joves d’entre 14 i 18 
anys sobre les causes i conseqüències dels accidents 
de trànsit així com fomentar conductes responsa-
bles i d’autoprotecció en aquest tram d’edat.

En el marc d’una obra de teatre, s’intercalen ví-
deos informatius i també testimonis reals d’un 
policia, un bomber i un membre del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM), que expliquen 
la seva experiència en la gestió més immediata 
d’un accident. Així mateix, també es recullen 
els testimonis reals d’una persona que ha patit 
un sinistre i d’un familiar d’una víctima, que, al 
seu torn, mostren les conseqüències que tenen els 
accidents pels mateixos afectats i per les persones 
més pròximes. 

Aquesta activitat està impulsada per la fundació 
Mutual de Conductors  amb el suport del  Servei 
Català de Trànsit i la col·laboració de l’Ajunta-
ment i el servei de proximitat de la Policia local. 

Joves celonins  
es consciencien 
sobre la conducció 
segura Els alumnes de 5è de l’Escola Soler de Vilardell i de 

l’Escola Montnegre han creat una cooperativa en 
el marc del projecte d’innovació educativa Cultura 
emprenedora. Aquest és el tercer any que es realit-
za i, enguany, s’hi ha sumat l’escola Montnegre. El 
projecte  té com a objectiu bàsic promocionar el 
treball cooperatiu als centres educatius del muni-
cipi. Durant el curs escolar, l’alumnat crea i gestio-
na una cooperativa amb el suport de la comunitat 
educativa, l’Ajuntament i altres agents socials del 
municipi.

Els alumnes coneixen el funcionament de coope-
ratives del territori i van rebre la visita de la Fun-
dació Seira de serveis financers, ètics i solidaris per 
poder tenir finançament per l’elaboració i distri-
bució del producte. Les activitats que es treballen 
dins i fora de l’aula proporcionen a l’alumnat 
l’aprenentatge significatiu de valors i habilitats 
emprenedores des d’un plantejament integrador 
i el reforç de les competències bàsiques del currí-
culum. La finalització del projecte culminarà amb 
la venda dels productes dissenyats el dimecres 18 
de maig d’11 a 13 h, al mercat setmanal de Sant 
Celoni.

El projecte de Cultura emprenedora el promou 
la Diputació de Barcelona conjuntament amb les 
àrees d’Educació i Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament de Sant Celoni.

Fins el 
31 de  

desembre
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FEM

FEM

Cultura

La Festa Major 2016 ja està en marxa  
Vols dir-hi la teva? Vols fer-te voluntari? 

Es busquen voluntaris
Per fer més gran la Festa Major,  convé la parti-
cipació i implicació de tothom i per això s’inicia 
una campanya per recollir propostes i suggeri-
ments i per engrescar a fer-se voluntari de la FM. 

Com pots col·laborar?

Aportant suggeriments i idees per fer una 
nova activitat o propostes per a una prova de 
correxutxes, correxarrups...

Participant en una comissió de treball: cor-
rexarrups, infantil, joves i matí boig

Col·laborant en l'organització d’una activi-
tat durant els dies de la Festa Major

Apunta’t a: www.santceloni.cat/festamajor

La Biblioteca proposa  
diverses activitats  
per redescobrir l’entorn

Sortida de pares  
i alumnes de  
l’Escola de Música 
a l’Auditori de  
Barcelona
Més de 200 persones entre alumnat i familiars de 
l’Escola Municipal d’Expressió Sant Celoni van 
assistir el passat diumenge 2’ d’abril a l’espectacle 
Sona Bach, a l’Auditori de Barcelona.

L’alumnat de 4 a 7 anys de l’escola ha estat tot un 
trimestre treballant al voltant de les músiques de 
Bach i de les versions que per aquest espectacle ha 
creat un grup de músics del món del jazz i la mú-
sica moderna, i van poder gaudir finalment amb 
la família d’una posta en escena dinàmica i atrac-
tiva. De la mà d’artistes com Llibert Fortuny o 
Xavier Lozano, van presenciar un espectacle que 
combinava instruments electrònics amb altres 
d’antics o de fabricats amb objectes quotidians.

La Biblioteca de Sant Celoni dedica la 3a edició 
del cicle Rodamonts al turisme de proximitat 
amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni 
natural, gastronòmic i històric que tenim més a 
prop i gaudir-ne al màxim. 

Durant els mesos de maig i juny a la biblioteca 
tindrem totes aquestes activitats:

- Tast de llibres: El Montseny: 51 passejades per 
descobrir. Òscar Farrerons i Lluís Pagespetit, 
amb la col·laboració de la llibreria els 4Gats.  
Divendres 6 de maig a les 19 h

- Conferència: “Del territori al cistell: productes 
locals, qualitat, proximitat i salut” a càrrec de 
Jordi Puig, especialista en agrobiodiversitat. 

Taula rodona amb Aleix Romero de la Fruiteria 
ecològica les Feixes de Campins i Joan Viarnés i 
Glòria Blanch d’Agro Baix Montseny.

Tastet de productes locals a càrrec de l’Avern.

Dijous 12 de maig a les 19 h

- Taller i tast de cervesa a càrrec d’Ester Roma i 
Jordi Frias. Coneixerem quins són els productes 
i el procés d’elaboració de la cervesa i tastarem 
les diferents varietats de la cervesa artesana la 
Força, de Sant Celoni.

Divendres 20 de maig a les 19 h

- Taller Els secrets de la ratafia (2a edició): reco-
llida de plantes, elaboració i tast de ratafia. A 
càrrec d’Obaga Serveis Ambientals. 

Dissabte 28 de maig a les 10 h: recollida de plan-
tes pels voltants de la biblioteca.

Dissabte 4 de juny a les 11 h: propietats remeieres 
de les plantes, elaboració i tast de la ratafia feta a 
la primera edició; també en tastarem la infusió. 

- Tast de llibres: Estels i ermites del Montseny i 
del Montnegre. Mariano Pagès. A través dels dos 
llibres de l’autor farem un recorregut fotogràfic 
i històric per les ermites més singulars dels dos 
parcs naturals. 

Dijous 6 de juny a les 19 h

- Exposició “Estels i ermites del Montseny i del 
Montnegre” de Mariano Pagès. 

Del 13 al 30 de juny

La biblioteca disposa d’un fons documental ampli 
de guies de viatge, així com fulleteria i informació 
pràctica per poder preparar itineraris a mida. A 
més a més, forma part del grup de biblioteques 
de Turisme de la Xarxa de Biblioteques de la Di-
putació de Barcelona i aquest any s’ha acreditat 
com a PIT (Punt d’Informació Turística). Aquesta 
acreditació implica una ampliació dels serveis 
d’informació turística al municipi complementant 
d’aquesta manera els serveis que ofereix l’Oficina 
de Turisme de Sant Celoni.

Unes quaranta persones, representants d’entitats 
del municipi, de senys i negres i de l’ajuntament es 
varen reunir a principis d’abril per van donar el tret 
de sortida a la Festa Major 2016. Van compartir un 
primer esbós de la festa tenint en compte la revisió 
de darrera edició i recuperant allò que s’havia dit 
en el procés participatiu que es va dur a terme l’any 
passat. 

Us avancem algunes novetats:

• La Festa Major s’iniciarà el divendres 26 d’agost i 
acabarà amb el fi de festa del dilluns 5 de setem-
bre. Cada dia hi haurà activitats diverses i el plat 
fort serà del 2 al 5 de setembre.

• S’ha iniciat el concurs per trobar el nou personat-
ge de la FM. Dissabte 14 de maig, a les 6 de la 
tarda a la plaça de la Vila, Càsting Final. T’hi 
esperem!

• Un grup de joves ha posat fil a l‘agulla al disseny 
de noves propostes com el Holli Colours, la gim-
cana guarra, la xocolata amb xurros després de la 
nit de barraques...

• Nou espai de concerts i barraques

• Alguns dels actes més emblemàtics de la festa 
canvien de dia: l’arrossada es passarà a dissabte 
al migdia, la rucada a dilluns tarda, les bicicletes 
a diumenge al matí i la trobada de gegants i el 
correfoc dissabte tarda - nit. Aquesta sacsejada 
permetrà donar aires nous a la festa.

• El pregó serà un plat fort de la festa, amb la pre-
sentació de la nova Orquestra del Baix Montseny 

• Ja es disposa de la programació de concerts (amb 
DJ, ASPENCAT, ANIMAL, entre d’altres)  i s’es-
tan dinamitzant les propostes del segon escenari.

FESTA
#FMSantCeloni

FEM
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Cultura

Dissabte 18 de juny

Colònia Vidal (Puig-Reig) 
Itinerari per la vida i el treball d’una colònia tèxtil del 
1900 al peu del riu Llobregat. Es visiten els serveis de la 
colònia obrera  i el conjunt industrial.

 Són una bona  
oportunitat per conèixer el 
patrimoni i la història del 

país. Si hi esteu interessats, 
podeu sol·licitar rebre més 

informació a l’àrea de  
Cultura a la Rectoria Vella  

(tel. 93 864 12 13,  
promocio.cultura@ 

santceloni.cat)

Dissabte 21 de maig

La Seu d’Urgell 
La imponent catedral de Santa Maria, amb el seu 
claustre, és la principal manifestació del romànic 
català del segle XII. La Seu també compta amb 
una important col·lecció d’art medieval.

Sortides Culturals 2016. Apunta-t’hi!

SANT JORDI

Tot  
el dia

Tot  
el dia

Enguany la 5a Trobada de Colles Geganteres d’Esco-
les la va organitzar la Colla Gegantera de l’Institut Es-
cola La Tordera. Hi van participar els gegants de les 
escoles de Sant Celoni i la Batllòria acompanyats pels 
gegants de Sant Celoni, la Batllòria i Palautordera.

Una trentena de persones van assistir a la presentació 
d’Endevina-la! a la Biblioteca, on l’autor Jordi Esteban 
va presentar el seu llibre Mots amagats i va parlar de 
com entenem i resolem els jeroglífics. 

La Sala Bernat Martorell va acollir la presentació de 
la reedició del llibre En Josepet de Sant Celoni de 
Santiago Rusiñol. Hi van intervenir l’advocat  Ramon 
Verdaguer, l’historiador Josep M.Abril i la professora  
Margarida Casacuberta

Alumnes de 3r i 4t les escoles Montnegre, Soler de Vi-
lardell,  Pallerola, Avet Roig, La Salle, La Tordera i Cor 
de Maria van participar a la cloenda del curset de sar-
danes que fa 14 anys va iniciar l’Agrupació Sardanista

Entre els actes de la Revetlla de Sant Jordi a la Bibli-
oteca es van lliurar els premis del concurs Històries 
mòbils. Els guanyadors van ser Irene Garcia Montes, 
Sandra Riera Gensana, David Pérez Marín i Maria del 
Puig Ventura Álvarez. 

El tradicional Cercavila amb el Drac de Vilardell va 
acabar el seu recorregut a la Roca del Drac, on es va 
explicar a llegenda d’en Soler de Vilardell acompa-
nyats del gegantó de l’escola Soler de Vilardell. 

La plaça de la Vila va gaudir d’un gran matí de Sant 
Jordi amb parades de llibres i roses i d’un gran nom-
bre d’entitats que també hi van voler ser presents. 

La tarda de pluja va obligar a fer canvis en el programa de Sant Jordi. Els més petits van traslladar els jocs, teatre i 
tallers organitzats per l’Agrupament Escolta Erol a Can Ramis i les sardanes es van ballar al Casal dels Avis. 
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A Sant Celoni, els dissabtes 
de maig i juny estan plens 
d’activitat a la plaça!
Durant els caps de setmana de maig i juny el centre de Sant Celoni  
s’omple d’activitats per animar la vida al carrers i dinamitzar Sant Celoni  
a nivell cultural, social i també econòmic. 

Més de 30 entitats  
participaran a la Mostra  
del 28 de maig
Aquesta vegada serà la tarda de dissabte, 28 de maig, quan gairebé una 
trenta d’entitats ompliran el centre de Sant Celoni, des de la plaça de l’Es-
glésia fins la plaça de la Vila. Si voleu conèixer millor el teixit associatiu del 
nostre poble o simplement voleu gaudir d’una bona tarda d’activitats, veniu 
a plaça. Podreu veure com ballen els Gegants, donar de sang a Can Ramis, 
ballar country, participar als tallers de danses del món o de bastons, veure 
les exhibicions de tai chi, dansa, ball de bastons i rol en viu, entre moltes al-
tres propostes. A més a més, aquest any, acabarem la Mostra d’una manera 
festiva, amb un sopar popular i alguna sorpresa més.

Coordinació addicional:
Pau Gener Galin

Organitza:

Dijous 
5 de maig
19.30 h / La Clau
Presentació del Festival i 
recital dels poetes locals 
Andrea Ambatlle, Neus Gasulla i 
Quim Roy Deulofeu.

Dissabte 
7 de maig
18 h / Escalinata de Can Ramis
Recitals de Dolors Miquel, 
Ester Xargay, Mireia Calafell, 
Sònia Moya, Xavier Giol, 
Francesc Gelonch, Víctor Sunyol i 
Joan Gener Barbany.

Amb un record especial a 
Francesc Garriga i Carles 
Hac Mor.

20 h / Porxo de Can Ramis / 
Sala Bernat Martorell 
Ronda ràpida final i cloenda 
amb tots els poetes participants.

Poesia
Sant Celoni

V Festival

Col·labora: Llibreria Els 4 gats / La Clau / 
Biblioteca l’Escorxador / Punt7 ràdio

Dissabte 7 de maig

V Festival de Poesia de Sant Celoni 
i la Final del concurs Sant Celoni 
Sona

Dissabte 14 de maig 

Presentació dels finalistes al  
concurs per escollir el personatge 
de la Festa Major 2016

Dissabte 21 de maig 

Festa Cubana

Dissabte 28 de maig 

Mostra d’Entitats 

Dissabte 4 de juny 

Fira d’en Loni

Divendres 10 de juny 

Fira d’entitats organitzada  
per la CUP

Dissabte 11 de juny

Torneig Robotseny

Dissabte 18 de juny 

Arrelcat 2016, organitzat per la 
Colla Bastonera Quico Sabaté

Dijous 23 de juny

Arribada de la Flama del Canigó i 
sopar i revetlla de Sant Joan

Dissabte
14 de maig
Teatre Ateneu - Sala Gran
20 h

Pell de fang
Marábula Barcelona-Berlin

Dissabte 
21 de maig
Teatre Ateneu - Sala Gran
20 h

 Blaumut 
El primer arbre del bosc

Diumenge, 5 de juny
Teatre Ateneu - Sala Petita
12 h

 La Bleda
Una Paradeta Particular

Espectacle

familiar

+4Música

 

Més informació i venda d’entrades a www.santceloni.cat/teatreateneu

8 € 5 € Consulteu descomptes10 € Consulteu descomptes

Dissabte, 30 d’abril
Teatre Ateneu - Sala Petita
20 h

The Hole & Corner
Travel Agency
Marga Socias

10 € Consulteu descomptes

FET A

SANT 

CELONI

Teatre

T E A T R E
No te’ls perdis! 
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L’Ajuntament de Sant Celoni té com uns dels objectius prioritaris dinamitzar i promoure l'activitat 
econòmica posant l’accent en el suport a  les persones i als agents generadors d’ocupació. Aquesta 
tasca es porta a terme bàsicament des del Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, 
un equipament de referència en el desenvolupament econòmic de Sant Celoni i el seu entorn.
 
A continuació pots consultar tot el que fa l’Ajuntament per ajudar-te a trobar feina, a millorar la que 
tens i per afavorir la creació de llocs de treball. Busca el que més t’interessi i vine a Sax Sala 
(carrer Montserrat, 28.  Telèfon 93 867 41 75). 

01 ESTIC A L’ATUR

1. Dóna’t d’alta al Servei 
Municipal d’Ocupació (SMO)
Demana dia i hora presencialment 
o per telèfon a Sax Sala. T’oferim 
orientació, formació i borsa de treball.  

També tindràs accés a la borsa del 
sector químic farmacèutic adreçada 
a totes aquelles persones amb 
formació reglada i/o experiència 
prèvia demostrable en el sector que 
busquin feina o vulguin millorar 
l’actual. Et pots registrar a través 
de l’enllaç: 
www.santceloni.cat/borsaquimica 

2. Apunta’t al Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC)
La persona que es troba a l’atur s’ha 
de donar d’alta al SOC. És obligatori 
estar registrat per poder demanar 
qualsevol prestació, subsidi i/o 
ajudes de l’atur, accedir a cursos de 
formació o per acreditar la situació 
d’aturat. Per donar-se d’alta cal anar a 
l’o�cina del SOC a Granollers 
(avinguda Marie Curie, 25-27 
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h, 
no cal demanar dia i hora).

Sax Sala disposa d’Un Punt d’Autoser-
vei del SOC que permet agilitzar 
alguns tràmits que es fan a les 
o�cines de Treball sense necessitat 
de desplaçar-se:  renovar l'atur, 
imprimir certi�cats i informes, canviar 
la situació administrativa...

3. Programa d’inserció per a 
bene�ciaris de la Renda 
mínima d’inserció (MARMI)
S’ofereix un itinerari personalitzat 
de formació per a persones destina-
tàries de la Renda mínima d’inserció 
i pràctiques professionals en 
empreses del territori amb 
possibilitats d’incorporació.
Demana informació a la teva 
treballadora social.

5. Consulta les ofertes 
de feina en linia
Es poden consultar les ofertes de feina 
al web de l’Ajuntament de Sant Celoni 
www.santceloni.cat/ofertesdefeina, al 
facebook de l’Ajuntament i al twitter. 
Igualment per consultar la resta 
d’ofertes de feina de la comarca i/o 
província es pot fer a través de la web 
www.diba.cat/slo

És necessari estar inscrit al Servei 
Municipal d’Ocupació per poder 
accedir a les ofertes de feina. Tot i així, 
si creus que tens el per�l que una 
oferta demana i no estàs a la base de 
dades fes arribar el teu cv a 
orientaciolaboral@santceloni.cat i 
ens posarem en contacte amb tu.

4. Programa d’inserció per a 
joves inscrits al registre de 
Garantia Juvenil  (Reenganxa’t)
S’ofereix un itinerari personalitzat 
d’orientació laboral per a joves inscrits 
al registre de Garantia Juvenil. Els joves 
participen en sessions individuals i en 
grup per a la millora de les seves 
competències laborals, orientació en la 
recerca d’ocupació, visites a empreses i 
prospecció d’empreses per a l’ inserció. 

Per a més informació adreça’t a Sax Sala.

Si busques feina, si vols millorar la teva formació,
si ets emprenedor... Vine al Sax Sala, Centre de formació 
i Ocupació del Baix Montseny

Tots els serveis d’ocupació 
que ofereix l’Ajuntament

Foto

Foto
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02 VULL CANVIAR DE FEINA, MILLORAR O FORMAR-ME

03 SÓC UNA EMPRESA / SÓC UN EMPRENEDOR

1. Tallers

Durant tot l’any es programen tallers 
de temàtiques i durades diferents 
orientats a donar eines per trobar 
ofertes de treball, saber escollir els 
canals de recerca de feina més 
adients, coaching, etc.

Trobaràs la informació i el calendari a
www.santceloni.cat/fomacio

3. Cursos amb certi�cació 
professional 
Formació teòrica-pràctica i amb estades en 
empreses que faciliten el coneixement de 
l’activitat professional, la inserció laboral i 
l’aplicació dels coneixements adquirits al 
llarg de la formació. Cursos subvencionats
pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el 
Fons Social Europeu i permeten l’obtenció 
d’un Certi�cat de Professionalitat.
Enguany 64 alumnes segueixen els cursos 
de:  Atenció sociosanitària, treball domès-
tic, apro�taments forestals i sistemes 
microinformàtics.

La convocatòria acostuma a fer-se al 
desembre i és recomanable anar 
consultant la informació publicada a 
www.santceloni.cat/formacioocupacional

4. Formació Professional Dual: 
Fes-te aprenent 
Et permetrà aprendre treballant i 
treballar aprenent. Combinaràs la 
formació en el centre educatiu amb 
l’activitat productiva en l’empresa, 
esdevenint aprenent. A Sant Celoni, 
disposem de FP Dual en mecatrònica 
que s’imparteix a l’Institut Baix Mont-
seny. Pots demanar informació sobre la 
formació professional en alternança i 
dual a Sax Sala.

5. Formació i feina per 
a menors de 29 anys 
Per a joves majors de 16 anys i menors 
de 29 que no estudien ni treballen, el 
Programa de Garantia Juvenil ofereix una 
sortida:  cursos de formació, fer pràcti-
ques en empresa, orientació laboral, 
subvencions per emprenedoria... Si 
compleixes els requisits, pots inscriure’t al 
registre demanant cita amb l’impulsora a 
Sax Sala saxsala@santceloni.cat 

2. Formar-se a l’Escola d’adults
Per a majors de 18 anys s’ofereixen 
4 àmbits d’enseyament: formació 
bàsica; accés al sistema reglat i forma-
ció reglada; idiomes i tecnologies de
la informació i la comunicació.

Informa’t de tota l’oferta a 
www.santceloni.cat/cfa

207 persones han trobat feina a través de la Borsa de treball 

Hem participat en la creació de 26 empreses amb 29 llocs de treball

370 emprenedors i empreses han rebut formació especialitzada 

Hem col·laborat en el relleu de 6 empreses 

Els cursos de formació ocupacional han assolit un 70 % d’inserció laboral

Les empreses s’han adreçat a la Borsa Química i Farmacèutica del Baix Montseny 
per cobrir 115 llocs de treball, des de la seva creació

El Punt de Servei de la Cambra de comerç ha ajudat a les empreses
en més de 160 tràmits

Foto

Horari:
de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

6. Dóna’t d’alta al Servei 
Municipal d’Ocupació (SMO)
Demana dia i hora presencialment 
o per telèfon a Sax Sala. T’oferim 
orientació, formació i borsa de 
treball. T’ajudarem a ajustar el teu
per�l personal a les necessitats i 
oportunitats del mercat de treball.

6. Si tens una idea de negoci
El Servei de creació d’empreses t’asses-
sora i analitza la viabilitat del teu negoci 
mitjançant el Pla d’Empresa, també 
s’ofereix assessorament �scal, laboral, 
jurídic i comercial, tràmits i normativa 
(inclou internacional), vies de �nança-
ment, formació empresarial i seguiment 
tècnic de consolidació de les empreses 
creades.

Si tens un negoci a traspassar t’ajudem 
i et posem en contacte amb els 
reemprenedors.

1. Troba gent per a 
la teva empresa
Si necessites seleccionar personal 
per a la teva empresa, contacta amb 
la borsa de treball de Sax Sala, més 
de 450 empreses ja ho fan. El servei 
de selecció de personal no té cap 
cost per l’empresa i s’adapta a les 
vostres necessitats.

2. Sigues més competitiu i 
millora la productivitat 
El Servei de suport a l’Empresa 
facilita l’ampliació de la xarxa de 
contactes per generar sinèrgies, 
cooperar amb d’altres empreses i/o 
en projectes de caràcter públic- 
privat. Les empreses podeu partici-
par gratuïtament a les jornades de 
networking i conferències eBusiness 
que s’organitzen al  llarg de l’any. 

3. Incorpora la �gura de 
l’aprenent a la teva empresa 
Amb la FP Dual podeu millorar els 
recursos humans de la vostra organit-
zació, facilitant la selecció i la captació 
de persones amb talent i adequant la 
formació a les vostres necessitats reals. 
A Sax Sala us podem informar de com 
participar-hi!

4. T’oferim formació per als teus 
treballadors/es i el lloguem 
espais per a la realització de la 
formació
Si necessites formar els treballadors de 
la teva empresa, contacta amb Sax 
Sala i troba el que més s’adeqüi a les 
vostres necessitats. També podeu 
llogar espais i aules equipades per a 
fer reunions, formacions i conferències.

5. Obre’t a l’exportació de la 
mà de la Cambra de Comerç 
Dirigeix-te al Punt de Servei de la 
Cambra de Comerç ubicat a Sax Sala, 
tots els dimecres de 9 a 14 h. 
Ofereix: assessorament i suport en la 
iniciació a l'exportació, l'anàlisi i 
obertura de nous mercats, l'accés a 
oportunitats de negoci i l'estratègia 
internacional. Us ajudaran a trami-
tar: Certi�cats Digitals, Certi�cats 
d'Origen, Quaderns ATA i Legalitza-
cions Consulars. Gestió dels tràmits 
administratius de l'activitat econò-
mica empresarial, industrial o de 
serveis, inclosos en el Catàleg de 
Tràmits de Canal Empresa de la 
Generalitat de Catalunya.

Resultats
2015

Centre de Formació 
i Ocupació 

del Baix Montseny

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

Dades a tenir en compte!
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EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

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

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

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

3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne 
ha assolit els coneixements bàsics i ha 
començat a trobar el seu traç, referents 
pictòrics i els procediments amb els que 
se sent més còmode, cal que comenci 
a experimentar pel seu compte de 
manera que puguem solucionar les 
dificultats amb les que s’anirà trobant 
i reforçar les 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: 18 d’abril de 2016
Preu: 82 € 
(El preu no inclou els materials).
A càrrec de: Glòria Auleda
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

TALLER  DE  FOTOGRAFIA  
NARRATIVA
Taller participatiu i d’investigació per 
descobrir formes d’expressió i expe-
rimentació al voltant de la creativitat 
fotogràfica millorant aspectes tècnics, 
amb l’objectiu d’aconseguir imatges 
amb expressivitat, emoció i persona-
litat. Treballarem en torn a un treball 
fotogràfic a través de la narrativa visual, 
no només realitzarem fotografies, es 
buscarà construir històries, històries 
capaces de mostrar la nostra mirada 
sobre el tema treballat.

Data inici: 13 de maig 
Horari: divendres de 19 a 21 h 
(8 sessions).
Preu: 97 €. El preu inclou els materials.
Es necessari que les persones partici-
pants tinguin càmera fotogràfica digital 
rèflex o compacta avançada i coneixe-
ment mínims d’informàtica.
A càrrec de: Anna Rodríguez,  
fotògrafa freelance i formadora en 
fotografia.
Organitza: Sax Sala- Centre de Forma-
ció i Ocupació del Baix Montseny.

BALLS D’ENVELAT
Aquest curs és la continuació del curs 
d’iniciació començat al setembre. 
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. No és 
imprescindible haver fet el curs anterior.

Data d’inici: 6 de maig de 2016
Horari: Divendres de 21 a 22.30 h
Preu: 83 € per parella (9 sessions)
A càrrec de: Antonio Garcia
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

SCRAPBOOK MAIG:  
LAYOUT PRIMAVERA
A partir de les teves fotografies i amb 
tècniques mixtes pots crear una com-
posició de mida 30x30 cm en la que 
plasmaràs les sensacions de la primave-
ra. Utilitzaràs tècniques com el frottage 
i la transferència.

Data: Divendres 13 de maig 
(una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20 h 
Preu: 17 €  Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

SCRAPBOOK JUNY:  
MARCADORS I PUNTS DE LLIBRE.
Aprèn a fer curiosos marcadors i punts 
de llibre utilitzant tècniques
d’scrapbook: personalitzats amb fotos, 
plegats amb paper i divertits pop-ups.

Data: Divendres 10 de juny  
(una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20 h 
Preu: 17 € Inclou els materials
A càrrec de: Gemma Navidad
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

SCRAPBOOK JULIOL: MINIÀLBUM
Amb només un full de paper podràs fer 
un miniàlbum (molt mini!) ple de fulls i 
butxaques per posar les teves fotogra-
fies preferides de l’estiu. Treballarem 
tècniques de plegat de paper.

Data: Divendres 8 de juliol  
(una sessió)
Horari: Divendres de 17.30 a 20 h 
Preu: 17 €. 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: 2 de maig
Horari: dilluns a determinar
Preu: 129 € 
(9 sessions individuals de 30 min.)
A càrrec de: Daniel Morales
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

GRALLA
Per a gent que ja sap tocar una mica la 
gralla, però vulgui trobar un espai on 
practicar amb altres grallers i aprendre 
noves peces. Cal portar la gralla.

Data inici: 2 de maig
Horari: Dilluns de 19.30 a 20.30 h
Preu: 44 € (7 sessions)
A càrrec de: Mercè Tarragó
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

CROMÀTICA
Formació coral femenina. En aquesta 
ocasió Cromàtica es prepara per fer un 
concert a la sala petita del Palau de la 
música de Barcelona, amb l’espectacle 
Dones d’aigua. Es proposen dos blocs 
de treball: els assajos setmanals adre-
çats a noves incorporacions i els assajos 
intensius adreçats a totes les dones.
Requisits: cal tenir coneixements de 
llenguatge musical i tenir experiència en 
el cant coral. Es fa una prova d’accés.

Data inici: 4 d’abril
Horari setmanal: dilluns de 20.45 a 
22.15 h
Horari assajos intensius: caps de 
setmana esporàdics, demaneu  
informació.
Preu bloc setmanal: 40,30 €  
(8 sessions)
Preu bloc intensius: 40 €  
(5 sessions de 3 hores i 2 concerts)
A càrrec de: Núria Molins
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió

TASTET D’AUTOR,  
DÍPTICS I TARGETES
Crear i editar en suport paper una peça 
única d’artista. Reproduïble en edició 
limitada. 
Descobrir les possibilitats de plegat i 
el volum que ofereix el paper, la seva 
manipulació i la dimensió artística i 
plàstica: textura i color. Crear una peça 
única editable (seriada o no) incorpo-
rant imatge i text a través de la seva 
manipulació amb la tècnica collage.

Dates: 20 i 27 de maig
Horari: Divendres de 18 a 21 h
Preu: 35,50 € (2 sessions)
A càrrec de: Anna Sorribas
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

ALTRES ACTIVITATS

IOGA
Gaudir d´unes postures (asanes) que 
ajuden a relaxar, augmentar la flexibili-
tat 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, 
involucra el domini de l´energia vital 
mitjançant certes postures corporals i la 
respiració.

Data d’inici: 2 de maig de 2016
Horari: Dos grups: dilluns de 20 a 21 o 
de 21 a 22 h
Preu: 42 € (9 sessions)
Lloc: El Blauet, escola bressol  
municipal
A càrrec de: Carmina Monrabà
Organitza: Centre Municipal  
d’Expressió 

CURS BÀSIC DE JOIERIA
Curs teòric-pràctic per conèixer les 
tècniques bàsiques de la joieria. Com 
utilitzar les eines (alicates, tisores, serra, 
martells de metall....), com treballar el 
fil, la planxa per elaborar arracades, 
penjolls, anells i polseres donant textura 
i forma.

Horari: dimecres de 18 a 20 h  
(5 sessions).
Data d’inici: 18 de maig.
Preu: 54 €
A càrrec de: Mar Vidal, professora, 
tallerista i joiera.
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació 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, en-
vernissar i encerar les peces, etc.

Horari: dimarts 18 a 20 h  
(12 sessions). 
Data d’inici: 10 de maig  
Preu: 74 €
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 For-
mació 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 alimen-
tació). Marc legal, higiene alimentària, 
manipulació dels aliments, malalties 
d’origen alimentari, etc.
  
Horari: dijous 6 i 13 de maig,  
de 18 a 21 h (2 sessions) 
Preu: 18,55 €. El preu inclou els  
materials.
A càrrec de: Antoni Solà (Qualitat i  
Seguretat alimentària).
Per a majors de 16 anys.
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

MONITOR DE LLEURE INFANTIL 
I JUVENIL
Curs per obtenir la titulació de monitor 
d’activitats de lleure infantil i juvenil de 
la Secretaria General de la Joventut de 
la Generalitat de Catalunya.
Etapa lectiva de 150 hores (100 presen-
cials i 50 virtuals), etapa de pràctiques 
(160 hores) més memòria a càrrec de 
l’alumne.

Horari presencial: dilluns a divendres 
de 17.30 a 21.30 h (del 9 de maig al 10 
de juny).
Preu: 174 €. El preu inclou els  
materials. Per a majors de 18 anys.
A càrrec de: Fundació Pere Tarrés.
Organitza: Sax Sala – Centre de  
Formació i Ocupació del Baix Montseny. 
Amb el suport del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.

CURS SOBRE AGRICULTURA  
ECOLÒGICA
Curs d’iniciació d’agricultura ecològica 
adreçat a persones que volen produir 
en horts d’autoconsum municipals de 
Sant Celoni. Disseny de l’hort i tipus de 
producción, sistemes de reg, propietats 
del sòl, gestió de la fertilitat, compos-
tatge, plagues i malalties, manteniment 
dels cultius, realització del planter.
  
Horari: divendres de 18 a 20 h  
(5 sessions teòriques i tres pràctiques)
Data d’inici: 6 de maig.
Preu: 112 €
El preu inclou els materials.
A càrrec de: Tarpuna (cooperativa 
d’iniciatives sostenibles)
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny.

IDIOMES

ANGLÈS CONVERSA
Taller de conversa en anglès

Durada de l’activitat: del 25 d’abril  
al 20 de juny, 9 sessions 
Horari: els dilluns de les 19 a les 20.30 h
Preu: 27 €
Lloc: Aula d’anglès de l’Escola  
Montnegre
Organitza: La Unió Batllorienca  
– La Batllòria

Oferta de  
formació  
permanent  
de Sant Celoni  
i la BatllòriaCLIP Segon 

trimestre
2016



13

Comunitat

Ampliem el nombre de desfibril·ladors

A Sant Celoni i a la Batllòria 
ja comptem amb 11 desfibril-
ladors per atendre amb la 
màxima immediatesa crisis 
cardíaques que es produeixin 
al carrer o en instal·lacions 
municipals d’alta concurrèn-
cia. Aquest any es preveu 
incrementar la dotació amb 
3 unitats més que se situaran 
a l’Escola Bressol El Blauet, a 
la plaça Mercè Rodoreda i al 
barri de les Illes Belles.

Reclamació d’urgències 
pediàtriques a l’Hospital
El conseller de Salut, Toni Comín, s’ha compro-
mès a estudiar la viabilitat d’un servei d’urgències 
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni, tal i com  
reclama el col·lectiu Mares del Baix Montseny, en 
una reunió duta a terme el 17 de març a petició de 
l’alcalde Francesc Deulofeu. A la reunió, amb la 
presència de l’alcalde, la regidora de Comunitat 
Magalí Miracle i un representant del col·lectiu, el 
conseller de Salut va rebre la petició i va assegu-
rar que estudiaria el cas tenint present els fluxes 
d’usuaris que utilitzen el servei d’urgències al 
municipi, els que són redireccionats, etc  per po-
der donar una resposta a la reclamació.

El Dia de les Dones 2016 
se celebra amb un munt 
d’activitats
Sant Celoni i la Batllòria van commemorar el Dia 
Internacional de les Dones, organitzant una bona 
colla d’activitats: passejades, sopars de carmanyo-
la, xerrades, cinema, espectacles musicals, itine-
raris guiats pel patrimoni... Tot plegat per sensi-
bilitzar sobre el paper de les dones a la societat. 
La PlEG (Plataforma d’Iniciatives per l’Equitat 
entre gèneres), que desenvolupa activitat durant 
tot l’any al voltant d’aquesta temàtica, convida a 
qui ho desitgi a incorporar-se a les trobades de 
treball que tenen lloc cada segon dilluns de mes 
(per informar-vos: ferreroda@santceloni.cat).

Refugiats... per què?  
la Setmana per la Pau 
ens ha fet reflexionar
La Setmana per la Pau organitzada com cada any 
per la Coordinadora d’Entitats Solidàries (CES) i 
l’Ajuntament s’ha centrat aquest any en  l’èxode 
de centenars de milers de persones fugint dels 
conflictes bèl·lics. Durant la darrera quinzena 
d’abril, s’han fet xerrades, sopar amb cinema-fò-
rum, lectura de poemes, un taller de globus amb 
missatge... i altres activitats orientades als esco-
lars. Els establiments comercials del municipi han 
exposat als seus aparadors una mostra fotogràfica 
amb un  centenar de fotografies evocadores de la 
problemàtica. L’estada a Sant Celoni de Timoté 
Dorgo, director d’una escola de Mali, amb qui 
l’escola l’Avet Roig manté estreta cooperació, va 
permetre a joves de 4t d’ESO de centres de secun-
dària, compartir conversa al voltant dels camps 
de refugiats d’Àfrica. 

Trobada al Departament de Salut

El col·lectiu de Mares del Baix Montseny al  
Parlament de Catalunya

Representació de “ Clau de lluna” a l’Ateneu Acte reivindicatiu a la plaça de la Vila

Sopar de carmanyola a la Batllòria
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Territori

L’arranjament de diversos desperfectes a la via pública provocats per 
actes vandàlics ha tingut un cost de més de 6.000 euros. A continua-
ció us detallem diverses actuacions lligades al vandalisme d’aquests 
darrers mesos:

Destrucció de 100 m de tanca  
al passeig de Pertegàs 
Reposició de la tanca: - 3.593,70 €

Cistella del gronxador forada amb foc  
al parc de la Rectoria Vella  
Substitució de la cistella: - 1.182,58 €

Nous fanals a l’avinguda de la Pau 
Dins el Pla de millora de l’enllumenat públic 
aquests darrers mesos s’han modernitzat 
els fanals de Salicart, Ramon i Cajal, Narcís  
Monturiol, Dos de maig i l’avinguda de la Pau.

Rehabilitació i neteja de la teulada  
de la Rectoria de Sant Llorenç de Vilardell 
Aquests darrers mesos, s’ha netejat la teulada 
de la Rectoria de Sant Llorenç de Vilardell i 
s’han rehabilitat les parts en més mal estat. 
El cost de l’actuació ha estat 12.140 €. 

Manteniment de part de les teulades  
del Cementiri Municipal 
Aquest principi d’any 2016 s’han portat a terme 
obres  d’arranjament, neteja i manteniment de 
part de les teulades de la part més antiga del 
Cementiri Municipal deteriorades pel pas del 
temps, per l’acció dels agents meteorològic i  
per la pinassa de l’arbrat proper. El cost de  
l’actuació ha estat de 13.550 €.

Nou paviment al monument de Gitanes  
de la plaça de la Vila 
Per qüestions de seguretat dels vianants, s’ha 
canviat el paviment de fusta de la zona del mo-
nument de Gitanes de la plaça de la Vila. S’han 
instal·lat unes lloses que  redueixen la contami-
nació de l’aire mitjançant un agent desconta-
minant per fotocatàlisis: la incidència de la llum 
solar provoca una descomposició dels òxids de 
nitrogen en subproductes que s’evacuen amb 
les aigües pluvials.

Posada a punt dels locals socials de  
l’Associació de veïns de Can Coll i  
de Boscos de Montnegre  
Durant el mes de març s’han instal·lat reixes i 
s’han netejat els grafits de les parets als locals 
socials d’aquestes dues urbanitzacions. 

Escala d’evacuació a l’Escola Pallerola 
Durant les vacances de Setmana Santa es va 
instal·lar una nova escala d’evacuació i sortida a 
l’Escola Pallerola que facilita les comunicacions 
internes i dóna una nova sortida al pati d’educa-
ció infantil. L’obra ha tingut un cost de 18.600 €. 

Més de 6 mil euros per  
reparar diversos actes  
vandàlics!

Actuacions de millora

Destrosses i robatori  de la font a l’Skate park 
Reposició de la font: - 877, 25 €

Pintades i grafits a diversos punts del municipi:  
Local social Can Coll, Ateneu, porta Ponent,  
pavelló 11 de setembre, Camp de futbol,  
Escola bressol, Torre de la Força 
Neteja de pintades: - 715 €

En resposta a la sol·licitud de la direcció i l’AMPA de l’Escola Avet Roig, s’ha 
millorat la senyalització viària de l’entorn del centre escolar potenciant les 
indicacions horitzontals. S’han repintat els passos de vianants amb dos co-
lors (blanc i vermell) perquè siguin molt més visibles i s’han pintat les zones 
d’estacionament autoritzats. Aquesta senyalització potencia la reducció de 
velocitat a la zona, i per extensiva es redueix el risc d’accidents.

Millora de la senyalització 
viària a l’entorn de l’Escola 
Avet Roig
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Habitatge

Noves  ajudes al pagament del lloguer  
Us podem ajudar a tramitar-les!

Ajudes MIFO 

Requisits:

- Tenir la residència legal a Catalunya

- Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients  
per a pagar el lloguer i inferiors als límits establerts

- Ser titular del contracte de lloguer del domicili habitual i  
estar-hi empadronat

- Pagar un lloguer mensual inferior a 600 euros  
(a Sant Celoni: altres pobles, consultar)

- Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una 
entitat financera i reflectir qui el paga, qui cobra i l’import

- Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer  
en el moment de presentar la sol·licitud

- Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, 
ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.

- Complir amb les obligacions tributàries:  
agència tributària i seguretat social.

L’any 2015, des de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny  
es van tramitar 309 sol·licituds d’ajudes al pagament del lloguer 
i es van concedir 395.110,79 € 

Col·lectius específics 

1. Contractes formalitzats a través de les borses de mediació  
per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim 
de lucre i signats a partir de l’1 de novembre de 2015. 

2. Beneficiaris de la prestació d’especial urgència adreçada a persones que 
han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o 
execució hipotecària i que no han estat beneficiaris de LE l’any 2015.

Si la seva situació s’ajusta a un d’aquest supòsits, i no va ser beneficiari de 
la prestació regulada de l’any 2015, no dubti en demanar-nos tota la infor-
mació i presentar una sol·licitud a l’Oficina d’Habitatge.

www.santceloni.cat  
o a L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny 
(Edifici Bruc. C/ Bruc, 26. Tel. 93 864 12 15)  
Horari : Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h.  
Dimarts i dijous, de 17 a 19 h

El 15 d’abril s’ha obert una nova convocatòria general d’ajuts. A l’Oficina d’Habitatge  
del Baix Montseny us donarem més informació i us ajudarem a tramitar l’ajuda. 

Es pot  
sol·licitar  

fins el  
15 de juny

Es pot  
sol·licitar  

fins el  
31 d’octubre

Més  
informació

L’Ajuntament guardonat 
per la transparència
Sant Celoni està entre 
els 61 municipis de tot 
Catalunya que complei-
xen amb els indicadors 
d’Infoparticipa que ava-
luen la transparència i la 
qualitat de la informa-
ció dels webs munici-
pals. L’alcalde Francesc 
Deulofeu va recollir el 
20 d’abril el guardó en 
un acte al Born Centre 
Cultural de Barcelona al 
costat dels representants dels altres consistoris i, per primer cop, també d’al-
gun consell comarcal. Enguany el segell Infoparticipa ha ampliat en nombre 
d’indicadors i en contempla 52, dels quals l’Ajuntament de Sant Celoni en 
compleix 46, un 88 %, que suposa l’atorgament de la Menció Infoparticipa.

El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació públi-
ca local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP) als webs muni-
cipals que publiquen una informació que facilita que qualsevol ciutadana o 
ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu 
municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participa-
ció posen al seu abast. Es tracta d’una marca de qualitat que doni garanties 
de confiança i credibilitat a les ciutadanes i els ciutadans, i un incentiu pels 
responsables polítics i tècnics.

L’Ajuntament de Sant  
Celoni ja és a Instagram 
Ens segueixes?
L’Ajuntament de Sant Celoni  
s’ha estrenat a Instagram! Per 
celebrar-ho va organitzar un 
concurs per escollir la millor  
foto de Sant Jordi a Sant Celoni. 
L’autor de la imatge guanyadora 
s’ha endut dues entrades pel 
concert de Blaumut a l’Ateneu 
previst pel 21 de maig. 

Fes-te seguidor  
d’@ajsantceloni! 

Comunicació
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Esports

Completada  
l’actualització  
del Parc d’Esports 
del Pertegàs
Durant el mes d’abril s’ha dut a terme una posada 
al dia de les instal·lacions de l’skateparc, el Parc 
d’Esports del Pertegàs. En concret s’han arranjat 
totes les cantoneres metàl·liques, s’han polit les 
superfícies de patinatge més deteriorades i s’hi 
ha aplicat imprimació per allargar la durada de 
les prestacions. Ara, els practicants de les diver-
ses modalitats de patinatge, tornaran a gaudir 
d’aquesta emblemàtica i apreciada instal·lació.

Rutes saludables 
per a gent gran
Durant el mes d’abril, cada divendres a les 9 h 
del matí s’ha fet una ruta saludable d’una hora de 
durada amb sortida i arribada a la Rectoria Ve-
lla. La ruta estava guiada per un grup d’alumnes 
del Col·legi la Salle, en el marc de la preparació 
de la Cardiomarxa que es farà a finals de maig, el 
projecte guanyador de l’Ajuntament Jove 2015. El 
recorregut ha seguit el programa Pla d’Activitat 
Física, Esport i Salut (FAPES) impulsat pel Go-
vern de Catalunya entre el Departament de Salut 
i la Secretaria General de. Aquestes activitats 
serveixen per millorar la salut mitjançant l’acti-
vitat física i està dirigida especialment a persones 
grans i pacients derivats del CAP. 

Renovació de les tanques de  
les pistes esportives de barri

Sant Celoni acull la  
XII Marxa Cicloturista  
Terra de l’Aigua-Turó  
de l’Home
El Club Ciclista Sant Celoni recupera aquest any 
la XII Edició de la Marxa Cicloturista Terra de 
l’Aigua - Turó de l’Home en un traspàs amb el 
Club Ciclista Riells, entitat que s’encarregava de 
la seva realització fins la seva dissolució. Aquesta 
nova edició se celebra el 16 de maig i  té un nou 
format, com canvis de desplaçament, de format, 
de recorregut i de forma. 

La Volta Ciclista a  
Catalunya passa  
per Sant Celoni i  
la Batllòria
Dilluns 21 de març va tenir lloc la primera etapa 
de la 96a Volta Ciclista a Catalunya, amb sortida 
i arribada a Calella. Els corredors van passar pel 
centre de Sant Celoni de nord a sud, entrant per la 
carretera de Campins, i seguint pel carrer Cam-
pins, avinguda Hospital, carrer Major i carrer 
Doctor Trueta. Finalment, van sortir a la C-35 en 
direcció Barcelona. L’endemà, dimarts, va passar 
per la Batllòria, resseguint la C-35.

Gran èxit a l’IronKids 
2016 de Sant Celoni 
amb més de 500  
participants
Diumenge 10 d’abril es va celebrar la tercera 
edició d’aquesta prova esportiva no competitiva 
a Sant Celoni i va gaudir d’una gran afluència i 
participació. La prova es va celebrar a l’entorn del 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes i 
va tenir una participació de 541 participants. 

Les pistes esportives del Baix Montseny i de les 
Borrelles han renovat la seva tanca en el marc del 
projecte d’actualització d’aquests equipaments 
que l’Ajuntament preveu fer en els propers tres 
anys. L’actuació se centra en el canvi de les tan-
ques que envolten les pistes, que fins ara era de 
xarxa metàl·lica simple, per una nova tipologia 
molt més consistent i duradora.

Enhorabona, esportistes!
Medalles pels karateques 
La celonina Sara Ortiz Armengol, del Karate Club 
Just Sant Celoni, ha aconseguit dues medalles 
d’or a les modalitats de Kata i Kumite de Sénior 
Femení al Campionat de Catalunya Universitari 
de Karate que es va celebrar el dissabte 9 d’abril 
a Barcelona. Els més petits del Dojo Karate Club 
Just també van aconseguir espectaculars resul-
tats al Campionat de Catalunya benjamí, aleví, 
infantil i juvenil que es va celebrar diumenge 13 
de març a Reus. Tots ells van superar les elimina-
tòries i van aconseguir medalla. 

Èxits dels atletes celonins
El Club Atletisme Sant Celoni està obtenint 
bons resultats als campionats de pista coberta 
aquesta temporada. Oriol Madí es va proclamar 
campió de Catalunya Junior en pista coberta en 
la distància dels 60 m.ll. i sots campió dels 200 
m.ll el passat 27 de febrer. Els atletes veterans van 
aconseguir 4 medalles al Campionat de Catalu-
nya celebrat a Sabadell: Andreu Gómez (categoria 
50-54) va guanyar el salt d’alçada amb una marca 
de 1.44; Santi Trujillo (categoria 35-39) va doblar 
en el pòdium fent primer en salt amb perxa amb 
3.35, i segon en el salt de llargada amb 5.37, i Ana 
Álvarez (categoria 45-49) va guanyar els 60 me-
tres tanques amb 11’’05.
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La Batllòria

Millores al Cementiri 
118.000 euros
Obres d’adequació dels cementiris de  
Sant Celoni i la Batllòria a les normatives 
de seguretat i accessibilitat vigents.

El dia 7 d’abril es va reunir el plenari del Consell de Poble de la Batllòria. La presidenta, Helena Lagarda,  
va informar de l’aprovació del pressupost municipal, que inclou algunes inversions destinades a La Bat-
llòria pels propers tres anys com són: el cobriment de les pistes poliesportives,  la remodelació del Camp 
de Futbol i la millora del Cementiri municipal. En aquest sentit va explicar que una de les primeres 
actuacions que es farà serà la col·locació d’una barana de protecció al Cementiri. 

Remodelació del  
Camp de Futbol

Casar-se a la Batllòria, 
ja és possible!
També es va informar que a partir d’ara també 
es poden fer casaments civils a la Batllòria! 
Fins ara, l’Ajuntament disposava de dos locals 
habilitats, la Rectoria Vella i la Sala de plens de 
la Casa de la Vila. A partir d’ara, també serà 
possible celebrar-los a la Batllòria. Com fins 
ara, aquest tràmit es gestiona des d’Alcaldia de 
l’Ajuntament. 

Cobriment de les 
Pistes poliesportives 
300.000 euros

Inversions esperades

Sant Jordi a la Batllòria

Es cobriran les Pistes esportives situades al costat 
de l’escola Montnegre perquè puguin oferir un 
servei polivalent (envelat de festa, espai cobert 
per a activitats que organitzen entitats, etc).

El Consell 
de Poble 
INFORMA

0847 6

600.000 euros
Obres de remodel·lació integral i paviment 
d’herba artificial al Camp de futbol de la Batllò-
ria. Adequació de les torres d’il·luminació per a 
possibilitar tasques de manteniment amb plenes 
condicions de seguretat.

Via directa amb  
la presidenta  
del Consell

Calendari de sessions
Data Hora

5 maig 21 h Comissió permanent

2 juny 21 h Comissió permanent

7 juliol 21 h Plenari

4 agost 21 h Comissió permanent

1 setembre 21 h Comissió permanent 

6 octubre 21 h Plenari

3 novembre 21 h Comissió permanent 

1 desembre 21 h Comissió permanent 

Opina!

Participa!
Proposa!

Implica’t!

Ajuda!

La presidenta del Consell de Poble, 
Helena Lagarda, ha canviat de dia 
d’atenció directa amb la ciutadania. 
La trobareu cada dimecres de 17.30 
a 19.30 h a la Unió Batllorienca

Els més petits i també alguns pares van poder gau-
dir d’un taller de circ i van aprendre a fer malabars.  

Per segon any i superant quatre gotes que van 
caure, l’entitat BatColla amb la col·laboració de la 
Batllòria Extreme  va organitzar una botifarrada per 
dinar  al carrer de les Escoles, davant  la Pedra de 
la Pau.

L’AMPA de l’Escola Montnegre va sortir per Sant Jor-
di amb una parada de llibres de segona mà,   roses 
i manualitats amb l’objectiu de recaptar fons pel 
viatge de finals de curs dels alumnes de 6è. 
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Espai obert

J.P.Sartre. La cocció de les idees que formen l’obra 
queden pels cuiners d’alta cuina, els filòsofs. 

Els mots no només són el nom de les coses: pa, 
flor, cel… El llenguatge els carretejarà amb l’ajut de 
sinònims,puntuacions,etc, per eixamplar, esten-
dre, espaiar…, manifestar, comunicar, fer veure…, 
articular, vertebrar, conferir…, encamisant-los, els 
mots, per significar les idees, els pensaments, el 
coneixement i els sentiments.

Quan els arquitectes de l’Antiga Roma tingueren 
la necessitat d’organitzar les ciutats, els carrers, 
copiaren l’esquema etrusc que proposava el cre-
uament de dos eixos perpendiculars, Nord-Sud i 
Est-Oest, nominant-los amb aquest mots: Cardo-
Maximus i Decumanus–Maximus respectivament. 
L’ànima d’aquest mots només desprenia la simpli-
citat bàsica de l’orientació.

El desenvolupament de 2000 anys d’urbanisme ha 
comportat organitzar la ciutat d’una altra manera, 
anomenant els carrers amb números–Cinquena 
Avinguda, de Nova York o amb mots, que és el cas 
de la gran majoria de ciutats i viles, mots que s’han 
pouat de la Toponímia, la Cultura, la Història, en el 
reconeixement dels homes i dones insignes i en el 
genocidi identitari, quina, sinó, no és l’ànima que 
poua en els mots de José Antonio, Generalísimo…
i encara en el mot de la Pau, que s’arrossega avui 
ben viu, sense preguntar-nos quina mena d’ànima  
li donà la vida. Fa quaranta anys, la Història ja va 
endreçar i vam pouar aigua per beure que no feia 
mal i agradava a tothom: carrer Major, carretera 
Vella, plaça de la Vila…Avui, la Història ens obre 
una nova pàgina on la nostra ànima està de la 
part de mots com Bernat Martorell, el celoní més 
universal, Ramón Berenguer el Gran, Guifré el Pi-
lós, Puig ses Olles, Padrencs, Hospitalers, Bernat 
Metge, Dones d’aigua, Hospital de Sant Joan…

Esteve Rodoreda

Dos celonins en tàndem fins a Sarajevo

Miquel Olivet, nou jutge 
de Pau de Sant Celoni
El Ple municipal ha proposat Miquel Olivet Montaner 
com a nou jutge de Pau de Sant Celoni en substitu-
ció de Raimon Puchol que es va jubilar el novembre 
passat després de 25 anys de servei. Durant els 
darrers anys Miquel Olivet ha estat lligat professi-
onalment a l’àmbit del Departament de Salut de 
la Generalitat vinculat a la gestió  i resolució de 
diferents conflictes i està vinculat a diverses entitats 
socials i culturals del municipi. Adela Gener ha estat 
proposada Jutge de Pau suplent. L’acord va comptar 
amb 12 vots a favor de CiU, ERC i la CUP, 1 vot en 
contra d’ICV i 4 abstencions del PSC. 

Raimon Puchol ha estat el Jutge de Pau de Sant 
Celoni des del 16 de maig de 1990 fins l’1 de novem-
bre de 2015. El mes de novembre, l’alcalde Francesc 
Deulofeu, en nom de l’Ajuntament i del Jutjat de Pau 
de Sant Celoni li va lliurar una placa en reconeixe-
ment a tants anys de treball i en agraïment a la seva 
plena dedicació. Moltes gràcies!

Els celonins Xavi Manso i Joan Josep Artero vi-
atjaran en tàndem de Barcelona a Sarajevo en 
un projecte de compromís amb Bòsnia i amb la 
integració de persones amb discapacitat que 
han anomenat Tàndem Barcelona-Sarajevo. Su-
perant foscors. Aquest projecte compta amb la 
participació i col·laboració de persones, entitats 
i institucions, entre les quals l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 

Joan Josep Artero, de 63 anys, amb una discapa-
citat visual des de fa 15 anys,  i al costat de Xavi 
Manso que farà de guia, pedalaran 2.200 quilò-
metres de carreteres de 6 països en 15 dies, fent 
una mitjana de 150 quilòmetres al dia. Sortiran de 
la plaça Sant Jaume de Barcelona el 28 de maig. 
A la primera etapa, fins a Sant Celoni, està pre-
vist que els acompanyin un bon nombre d’amics 
ciclistes, molts d’ells invidents amb els seus tàn-
dems. El dia 10 de juny arribaran a Srebrenica des 
d’on els acompanyaran diferents esportistes dels 
clubs ciclistes de Bòsnia fins arribar a Sarajevo el 
dia 11 de juny de 2016.

En paraules dels protagonistes: “amb aquest 
viatge volem demostrar que, qualsevol persona, 
tingui la discapacitat o les mancances que tingui, 
pot fer allò que es proposi. Només caldrà la il·lusió 
per fer-ho i les persones adequades al costat. Vo-
lem promocionar i impulsar l’esport com a eina 
integradora de la discapacitat.”

Dissabte 28 de maig

Lectura d’un manifest i sortida cap a Sant Celoni 
acompanyats d’uns 200 ciclistes de diferents 
clubs ciclistes i de l’ONCE en direcció Sant 
Celoni.    
- A les 11 h   
- A la plaça de Sant Jaume de Barcelona 

Arribada i benvinguda al municipi.  
Botifarrada popular   
- A les 2 
- A la plaça de la Vila de Sant Celoni 

Dissabte 11 de juny
Arribada a Sarajevo i  rebuda per part de les 
institucions de la ciutat, juntament amb el repre-
sentant de la Fundació Districte 11 – Sarajevo, en 
Jasmin Grebric, l’esportista bosnià que al 2015 va 
realitzar el trajecte entre Sarajevo i Barcelona en 
bicicleta i l’alcalde de Sant Celoni.

*Promoció no vàlida per a baixes d’abril i maig, ni per a dos persones ja abonades. 
La baixa d’un dels membres anul·larà el descompte d’aquesta quota. 
Francesc Macià, 15 - 08470 Sant Celoni - Tel. 93 848 69 13 - santceloni@ufec.cat

L’ÀNIMA DEL MOTS 
- la dels carrers

AFADIS Associació de famílies amb discapacitat
AMPA Escola Soler de Vilardell

AMPA Institut Escola La Tordera 
Associació de creatius plàstics JORCA

Club Bàsquet Sant Celoni
Club Esportiu Sant Celoni 

Club Tennis Sant Celoni
Col legi Cor de Maria

Col legi La Salle
Penya Barcelonista Sant Celoni

Sot de les Granotes - UFEC

Apunta’t a les activitats

+ INFO: www.satceloni.cat/guiaactivitatsestiu

Per a infants i joves
d’estiu 2016!
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Grups municipals

Per a Sant Celoni i 
la Batllòria, fem una 
oposició responsa-
ble!

Al ple ordinari del  passat 31 de març, es van apro-
var els  pressupostos per al 2016 amb el suport dels 
nostres 4 regidors i regidores.  

Per a un partit que està a l’oposició hauria estat 
més fácil i còmode votar en contra dels pressupos-

tos, però hem preferit seure a negociar  pensant en 
el bé comú dels ciutadans i de les ciutadanes.  

Amb responsabilitat, diàleg i negociació hem 
aconseguit aprovar uns pressupostos que recullen 
les nostres demandes en conceptes d’educació, 
serveis socials i ocupació.  Tot i que les partides 
destinades a aquestes àrees, no arriben a les pro-
posades pel PSC, creiem que s’ha fet un  esforç  
per cobrir aquestes necessitats sense augmentar 
l’endeutament.  

A més,  es preveu invertir, tal com va proposar el 

PSC, en les millores en equipaments esportius i  
pistes de barri, en l’ampliació de la biblioteca l’Es-
corxador, el projecte de la piscina descoberta, el 
passeig de Xumbo, etc.

No cal dir que aquests pressupostos ajudaran en 
el dia a dia dels celonins, celonines, batlloriencs i 
batllorienques.  Per tant, estem disposats a dialo-
gar amb qualsevol grup  municipal que comparteixi 
amb nosaltres aquest objectiu.

PSC de Sant Celoni i la Batllòria 
gmpsc@santceloni.cat

Junts, anem  
més lluny!
El ple del passat març vam aprovar 
els pressupostos d’aquest any. L’ob-
jectiu principal és millorar la presta-
ció de serveis al ciutadà, sense incre-

mentar el dèficit, sensibles a les necessitats dels nostres 
veïns, generant una vila dinàmica i amb oportunitats i 
fent de Sant Celoni un poble bonic i agradable.

Per això hem incrementat el pressupost en un 7,5% en 
temes d’educació (ajudes, sortides, activitats dels cen-
tres, reforç a les competències científiques i tecnològi-

ques, formació permanent...), un 16,6% serveis socials 
(habitatge, beques, suport alimentari, teleassistència), 
un 4% més a ocupació... i hem planificat les inversi-
ons dels propers tres anys, on per exemple hi trobem 
el nou edifici de formació professional a l’institut, el 
nou Soler de Vilardell i els seus accessos, el projecte 
d’ampliació de la biblioteca, la remodelació de la plaça 
Josep Alfaras, el projecte per a la piscina descoberta, 
millores en accessibilitat, via pública, enllumenat, equi-
paments, etc.

I això ho hem fet intentant recollir les demandes i 
sensibilitats de la resta de grups municipals, als que 
agraïm les seves aportacions i esperit constructiu, però 

sobretot amb la voluntat d’escoltar i donar resposta als 
celonins i celonines, amb qui volem compartir i donar 
protagonisme en la millora de la nostra vila.

Sabem que tenim camí a millorar i a recórrer, dins de 
les limitacions que ens imposa el dia a dia. I sabem que 
no ho volem fer sols i que tenim al costat a molta gent 
que s’estima i s’implica per Sant Celoni. Gràcies per 
ser-hi. Junts, anem més lluny!

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

El promès canvi 
de govern esdevé 
un simple recanvi
La quarta glaciació s’ins-
taura al govern municipal

Ja fa 10 mesos de les darreres eleccions municipals i 
a alguns els deu haver semblat una eternitat i a d’altres 
un sospir, però el cert és que ben poca cosa ha canviat en 
aquests 300 dies de govern de CiU i ERC a Sant Celoni i la 
Batllòria.

Taxes i impostos: cap proposta, negació del necessari de-
bat ciutadà i impossibilitat del debat polític, al presentar la 
proposta fora de termini per ser aplicats el 2016.

Pressupost municipal: hem estat mesos esperant una pro-
posta de pressupost per al 2016, proposta que mai arribava, 
l’expectativa creixia, cinc mesos d’espera feien preveure 
canvis significatius però finalment la proposta de pressupost 
que ens han presentat no inclou noves propostes ni noves 
idees.

Inversions: CiU i PSC ens tenen acostumats a una mena de 
psoevergència pel que fa al capítol de les inversions, uns les 
aproven i els altres les inauguren, els darrers posant-se totes 
les medalles de l’execució de la flamant inauguració, no im-
porta que el projecte i l’execució succeís majoritàriament en 
el govern anterior, creuen que el votant té poca memòria... 
tant poca que ja deuen haver oblidat el projecte estrella 
de CiU durant la campanya electoral: en el pla d’inversions 
presentat per a tota la legislatura no apareix ni un sol euro 
per al museu del bosc.

Polítiques socials: res ha canviat, segueixen les mateixes 
polítiques assistencials, sense recursos per elaborar una pla 

contra la pobresa, els serveis socials es limiten a ser la fines-
treta de les demandes. 

Serveis públics: cap proposta de canvi de model, d’opti-
mització dels recursos, de millores per a la ciutadania, simple-
ment qui dia passa any empeny. L’aposta propagandística pel 
“Baix Montseny” no es concreta a mancomunar serveis. Dei-
xadesa, tenim un ajuntament amb la majoria dels contractes 
de serveis caducats pendents de ser renovats, algun dia.

Demanem molt sincerament als membres del govern que 
treballin amb empenta, que siguin valents, que aportin no-
ves idees, que escoltin les dels altres, en definitiva, que tre-
ballin per un Sant Celoni i la Batlòria millors. Ja hem perdut 
10 mesos, no ens podem permetre perdre ni un sol dia més.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Bon dia celonins i celonines.

En primera instància des del nostre grup 
municipal  ens agradaria mostrar el nostre 
condol a les famílies i  amics de les víc-
times dels atemptats de Brussel·les però 
també volem recordar que aquest fet, és 
només una part dels problemes causats 
pel terrorisme islàmic. Per això no haurí-

em d’oblidar que hi ha qui pateix aquest horror dia a dia així 
i ser més comprensius amb les persones que fugen d’aquesta 
situació, els refugiats sirians.

Enllaçant amb el que hem exposat anteriorment cal que tinguem 
en compte dos aspectes importants d’aquesta situació, en  pri-
mer lloc el fet de que el tractat que s’ha signat amb Turquia no 
implica res més que mantenir allunyats de nosaltres els refugiats, 
donat que el cost econòmic el tindrem igual, car els Estats euro-
peus pagaran perquè aquests refugiats quedin a Turquia.

Per altra banda cal tenir en compte que no hem de confondre re-
fugiat amb islamista o terrorista, perquè al cap i a la fi, aquestes 
persones fugen dels horrors  que nosaltres condemnem per això 
és difícil que aquestes persones duguin a terme atacs terroristes 
o ens posin en perill. De fet, els atacs terroristes s’han dut a 
terme per nacionals de països europeus i que viatjaven per vies 
“tradicionals” com avions,etc...

Per això des del nostre grup municipal volem  impulsar una re-
flexió sobre aquestes persones aportant algunes dades sobre 
aquest acord:

- Vulnera 5 drets humans de la convenció de Ginebra:  Dret 
a asil,  prohibició de deportacions col·lectives, prohibició de 
deportacions col·lectives d’estrangers, la devolució de estran-
ger en calent y un regim de protecció especial als menors.

- Turquia rebrà 7.000 milions d’euros per mantenir als refugiats 
dins de les seves fronteres.

- Incompleixen l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals 
de la pròpia UE.

En referència a aquests punts i a la situació espanyola, des del 
nostre grup municipal volem exposar algunes conclusions a les 
quals hem arribat. En primer lloc l’arribada dels refugiats podria 
ajudar a mantenir el sistema de pensions públiques car els ín-
dexs de natalitat són superiors als espanyols, és a dir, ajudarien 
a portar el pes d’una societat envellida com la nostra en un futur 
(Alemanya n’és un exemple amb d’immigració turca). Per altra 
banda, negar-los l’ajuda a aquestes persones no fa res més que 
demostrar un egoisme innat per part de les nostres societats que 
el segle passat es van trobar en situacions similars i van arribar a 
tractats i pactes per a evitar que es tornessin a donar situacions 
similars.

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

Reivindiquem la Re-
pública per exercir 
la nostra solidaritat 
amb els refugiats

El tancament, el control, l’externalit-
zació i la militarització de la frontera exterior de la Unió 
Europea (UE) és una expressió més del racisme instituci-
onal que pateix i practica la UE envers les persones que 
es veuen obligades a fugir de casa seva, fruit de greus 
vulneracions dels drets humans i de conflictes armats. El 
recent acord assolit entre els estats comunitaris i Turquia 
n’és un exemple flagrant, com també ho són la situació 
de la frontera sud de Ceuta i Melilla o els Centres d’Inter-
nament d’Estrangers.

A Catalunya, a través de la Generalitat i des dels ajun-
taments, hem ofert el nostre ajut i la nostra disponibili-
tat per a l’acollida dels refugiats. Al nostre municipi, per 

exemple, hem constituït el grup de treball Sant Celoni 
Acull, format per l’Ajuntament, entitats i persones a títol 
individual que volen col·laborar en l’acolliment de refugi-
ats. Al mateix temps, s’ha creat Baix Montseny Acull, un 
grup de les mateixes característiques al qual també ens hi 
hem integrat. En canvi, els estats de la Unió Europea han 
tancat un acord vergonyant amb Turquia, a qui se li en-
carrega una tasca de guardià a canvi d’una compensació 
econòmica. Aquest context ens referma en la necessitat 
de constituir-nos en estat i tenir veu pròpia a Europa.

Una vegada més, la gent d’ERC rebutgem enèrgicament 
l’acord assolit entre la UE i Turquia, que vulnera i incom-
pleix la Convenció de Ginebra, la Carta de Drets Fona-
mentals de la UE i fins a cinc tractats internacionals de 
drets humans. Així mateix, compartim plenament la carta 
que des del Govern de la Generalitat s’ha fet arribar al 
comissari europeu d’Immigració, Interior i Ciutadania, Di-
mitris Avramopoulos, en la qual el nostre país s’ofereix a 
rebre 4.500 refugiats. Una carta, per cert, que ha estat 
altament criticada pel govern espanyol, que ha titllat la 
missiva de deslleial.

Oferir una solució a aquests milions de persones que fu-
gen de la guerra no és només un deure legal internacio-
nal, sinó també una obligació moral per a tots nosaltres, 
perquè el projecte de la Unió Europea té l’objectiu de mi-
llorar les vides dels nostres ciutadans i està basat en els 
valors de la solidaritat, la diversitat i la democràcia.

Per això, des de la secció local d’ERC de Sant Celoni i 
la Batllòria volem reivindicar, un cop més, la necessitat 
de disposar d’una nova República, per exercir plenament 
el dret de Catalunya i dels municipis catalans a disposar 
amb plenitud de les eines per impulsar les polítiques de 
solidaritat i de cooperació internacionals que la ciutadania 
reclama.

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

MAIG Taxi  
guàrdia 

Taxi 
retén 

25 abril  
- 1 maig L6 L4

2 - 8 L7 L5

9 - 15 L1 L6

16 - 22 L2 L7

23 - 29

JUNY

30 maig 
- 5 juny L3 L1

6 - 12 L4 L2

13 - 19 L5 L3

20 - 26 L6 L4

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

MAIG

JUNY

RECTORIA VELLA 
Del 19 de març al 22 de maig

Memoràndum 
Pintures de Ricard Geladó

Horari: Dijous, divendres i dissabte de 5 a 8 del 
vespre, diumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 
del migdia i de 5 a 8 del vespre.

BIBLIOTECA L’ESCORXADOR
Del 13 al 30 de juny

Estels i ermites del Montseny 
i del Montnegre 
Fotografies de Mariano Pagès

Horari:  
Matins: Dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h
Tardes: De dilluns a divendres de 15 a 20 h

OFICINA DE TURISME
Del 22 d’abril al 26 de juny

El paisatge de les estacions 
Fotografies de Jesús Puigmartí

Horari:  
Dimecres, dijous, diumenges i festius, de 10 a 14 h 
Divendres, de 16 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 14 i de 16 a 20 h

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 6 1 2 3
93 848 40 76 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

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

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

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

30 31
Sancho
Major, 125
93 867 01 67 dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
Vigas‐Cardona 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
Ctra. Vella, 20 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
93 867 06 48 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 1
Duran 31
Esteve Cardelús, 11
93 867 60 40

Farmàcies de guàrdia 2016

Setembre Octubre Novembre Desembre

Maig Juny Juliol Agost

Gener Febrer Març Abril

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
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Esteve Cardelús, 11
93 867 60 40

Farmàcies de guàrdia 2016

Setembre Octubre Novembre Desembre

Maig Juny Juliol Agost

Gener Febrer Març Abril

Divendres, 6 de maig
Tast de llibres: El 
Montseny. 51 passejades 
per descobrir
Rodamonts, Cicle 
d’activitats de turisme i 
producte de proximitat
- A les 19 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Presentació Campus 
d’estiu CE Sant Celoni
- A les 19.30 h
- A la sala Bernat Martorell
Organitza: CE Sant Celoni

Cinema en VO: Nadie 
quiere la noche, d’Isabel 
Coixet
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine 
- Preu: 4,50 €

Dissabte, 7 de maig
Sortida: La Batalla de 
l’Ebre (Corbera d’Ebre)
Sortides culturals 2016
- A les 8.30 h
- A la plaça Comte del 

Montseny
- Preu: 21 €

Taller de dansa del ventre
- A les 9 h
- Al Pavelló Municipal 
d’Esports 
- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Taller familiar 
d’experimentació teatral
Amb Anna Capacés
- A les 11 h
- A la biblioteca l’Escorxador

3a Trobada Dia 
Internacional de la Dansa
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu, Sala gran
- Preu: 3 €
Organitza: Associació de 
Ball Tots a la Pista

V Festival de Poesia de 
Sant Celoni
- A les 18 h
- A Can Ramis

Concert: Strive (rock 
alternatiu)
- A les 22 h
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Taquilla Inversa

Gala final concurs Sant 
Celoni Sona 2016
- A les 23 h
- Al Teatre Ateneu,  

Sala petita
- Preu: gratuït

Concert: MRJ Band (rock)
- A les 23.30 h
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Taquilla Inversa

Diumenge, 8 de maig
Ball a l’Esplai
- A les 17.30 h
- Al Casal d’avis L’Esplai
- Preu: 4 € socis, 5 € no 
socis

Organitza: Esplai de la  
Gent Gran

Dilluns, 9 de maig
El cargol i l’herba de 
poniol. Conte musicat
- A les 18 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Xerrada-taller: Shiatsu  
en sabatilles
- A les 19 h
- A l’Escola bressol 
municipal

- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Dimarts, 10 de maig
Taller de dansa tribal
- A les 20.30 h
- A l’Escola bressol 

municipal
- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Dimecres, 11 de maig
Taletime, amb Josh 
Valcárcel Hora del conte 
en anglès. Cal inscripció 
prèvia!
- A les 18 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Dijous, 12 de maig

Xerrada, taula rodona i 
tastet sobre productes de 
proximitat
Rodamonts, Cicle 
d’activitats de turisme i 
producte de proximitat
- A les 19 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Jam Session
- A les 22 h
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Entrada lliure

Divendres, 13 de maig
Contes per a menuts,  
amb Lídia Clua
- A les 17.30 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Xerrada: Desprogramació 
biològica
- A les 19 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Cinema en VO: Alma 
salvaje, de Jean-Marc 
Vallée
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine - Centre 

Comercial Altrium
- Preu: 4,50 €

Concert: Iniche  
(blues de Mali)
- A les 23 h
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Taquilla Inversa

Dissabte, 14 de maig
Concurs per escollir el 
personatge de la Festa 
Major
Presentació dels finalistes
- A les 18 h
- A la plaça de la Vila

Excursió cultural 
a Cardona
- A les 8 h
- A la plaça Comte del 

Montseny (sortida)
- Preu: 35 €
Organitza: Associació de 
Veïns de Can Coll

Descoberta i recol·lecció 
de plantes a la Batllòria
- A les 10 h
- A la plaça de l’Església de 
la Batllòria (punt de trobada)

Taller de guitarra
- A les 12 h
- Al local de La Clau
- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Curs de Gir Sufí
- A les 17.30 h
- A l’Escola bressol 

municipal
- Preu: gratuït 
Organitza: Banc del Temps

Inauguració de l’exposició 
de manualitats i dibuixos
- A les 18 h
- Al Casal de Gent Gran
Organitza: Esplai de la Gent 
Gran

Teatre: Pell de fang, amb 
Marábula Barcelona-Berlín
Programació Ateneu
- A les 20 h
- Al Teatre Ateneu, Sala gran
- Preu: 8 €

Concert: Amics del Bosc
- A les 23 h
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Taquilla Inversa

Diumenge, 15 de maig
12a Marxa cicloturista 
Terra de l’Aigua 2016
Puntuable pel Circuit de 
Llarga Distància i pel Circuit 
Donabike
- A les 8 h
- Al Pavelló Municipal 
d’Esports (sortida)
Organitza: Club Ciclista 
Sant Celoni

Exposició: Memoràndum, 
pintures de Ricard Geladó
Visita comentada, a càrrec 
de l’autor
- A les 11.30 h
- A la Rectoria Vella

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

Sala gran
- Preu: 5 € socis, 6 € no 

socis
Organitza: Esplai de la  
Gent Gran

Dilluns, 16 de maig
Ball de l’Esplai, amb Isla
- A les 17.30 h
- Al Casal de Gent Gran
Organitza: Esplai de la Gent 
Gran

Dimarts, 17 de maig
Ballada de sardanes, 
obert a tothom
- A les 17.30 h
- Al Casal de Gent Gran
Organitza: Esplai de  
la Gent Gran

Taller de dansa tribal
- A les 20.30 h
- A l’Escola bressol 
municipal

- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Dimecres, 18 de maig
Extraordinària sessió  
de Bingo
- A les 17 h
- Al Casal de Gent Gran
Organitza: Esplai de la Gent 
Gran

Taletime, amb Josh 
Valcárcel. Hora del conte 
en anglès a la Batllòria
- A les 17.30 h
- A la Biblioteca de l’Escola 

Montnegre (la Batllòria)

Dijous, 19 de maig
Ballada de l’Esbart i 
cantada de la Coral
- A les 17.30 h
- Al Casal de Gent Gran
Organitza: Esplai de la Gent 
Gran

Tertúlia literària sobre 
Caminos sagrados, de 
Nicholas Shrady
- A les 19 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Xerrada: Acompanyament 
emocional a infants dels 
0 als 6
II Cicle de xerrades per a 
pares i mares
- A les 21 h
- A la sala Bernat Martorell 
de Can Ramis

Organitza: AMPA El Blauet

Jam Session
- A les 22 h
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Entrada lliure

Divendres, 20 de maig
Concert de Primavera
- A les 17 h
- Al Casal de Gent Gran
Organitza: Esplai de la Gent 
Gran

Quan hi havia gegants, 
amb Mon Mas
Hora del conte
- A les 18 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Taller i tast de cerveses
Rodamonts, Cicle 
d’activitats de turisme i 
producte de proximitat
- A les 19 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Cinema en VO: 
Mandarinas, de Zaza 
Urushadze
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine
- Preu: 4,50 €

Concert: Nihan 
Devecioglu & The Single 
Camels
- A les 23 h
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Taquilla Inversa

Dissabte, 21 de maig
Sortida a la Seu d’Urgell
Sortides culturals 2016
- A les 9 h
- A la plaça Comte del 

Montseny

Taller de dansa del ventre
- A les 9 h
- Al Pavelló Municipal 

d’Esports
- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Avui és un bon dia per 
canviar el món
Laboratori de lectura
- A les 11 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Festa cubana
Dissabtes actius maig-juny
- A les 12 h
- A la plaça de la Vila
Organitza: Dance Paradise 
- Nika Martí

Música: El primer arbre 
del bosc, amb Blaumut
Programació A l’Ateneu
- A les 20 h
- Al Teatre Ateneu,  

Sala gran
- Preu: 10 €. Carnet 
Biblioteca, majors de 65 i 
menors de 14 amb Carnet 
Jove, 8 €

Concert: La Bestia (rock)
- A les 23 h
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Taquilla Inversa

Diumenge, 22 de maig
Passejada Vaques, xais i 
bocs al bosc
Passejades guiades 2016
- A les 9.30 h
- A la plaça de l’Estació 
(punt de trobada)
Organitza: Diputació de 
Barcelona

Festa Gran de l’Esplai
- A partir de les 12.30 h
- Al local de l’Esplai, 

Església parroquial i Pista 
coberta Camp d’Esports

Organitza: Casal de la Gent 
Gran

Dilluns, 23 de maig
Xerrada-taller: Shiatsu en 
sabatilles
- A les 19 h
- A l’Escola bressol municipal 
- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Dimarts, 24 de maig
Taller de dansa tribal
- A les 20.30 h
- A l’Escola bressol 

municipal
- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Dijous, 26 de maig
Jam Session
- A les 22 h
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Entrada lliure

Divendres, 27 de maig
Cinema en VO: 
Descifrando Enigma,  
de Morten Tyldum
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine  
- Preu: 4,50 €

Sessió Mau Boada & B2B 
One Up Bill
- A les 23 h
- Al local de La Jaima Art
- Preu: Taquilla Inversa

Dissabte, 28 de maig
8è Torneig socials de 
petanca
- A les 9 h
- A les pistes de la 
Rectoria Vella

Organitza: Esplai  
de la Gent Gran

Taller: Els secrets de la 
ratafia (I). Recollida de 
plantes
Rodamonts, Cicle 
d’activitats de turisme i 
producte de proximitat
- A les 10 h
- A la biblioteca l’Escorxador 
(punt de trobada)

Mostra d’entitats
- Tarda
- A la plaça de la Vila

Taller de guitarra
- A les 12 h
- Al local de La Clau 
- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Curs de Gir Sufí
- A les 17.30 h
- A l’Escola bressol 

municipal
- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Diumenge, 29 de maig
Ball a l’Esplai amb Paco 
Garcia
- A les 17.30 h
- Al Casal d’avis L’Esplai
- Preu: 4 € socis;  

5 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent 
Gran

Música: Such Sweet 
Thunder (Duke Ellington), 
amb la Big Band Jazz 
Maresme
Programació A l’Ateneu
- A les 19 h
- Al Teatre Ateneu,  

Sala gran
- Preu: 12 €. socis de 

l’Associació Ateneu, 8 €
Organitza:Associació 
Ateneu de Sant Celoni

Sortida cultural: Ruta per 
la Barcelona maçònica
Club de lectura Carretera & 
Manta (oberta a tothom)
- A les 19 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Dimarts, 31 de maig
Llegendes de bèsties 
i valents, amb Marta 
Esmarats
Hora del conte a la Batllòria
- A les 17.30 h
- A la Biblioteca de l’Escola 
Montnegre

Taller de dansa tribal
- A les 20.30 h
- A l’Escola bressol 

municipal
- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Divendres, 3 de juny
Cinema en VO: Una 
pastelería en Tokio, de 
Naomi Kawase
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine 
- Preu: 4,50 €

Dissabte, 4 de juny
Fira d’en Loni
- Tot el dia
- A la Centre de la Vila

Taller: Els secrets de la 
ratafia (II). Elaboració i 
tast
Rodamonts, Cicle 
d’activitats de turisme i 
producte de proximitat
- A les 11 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Taller de dansa del ventre
- A les 9 h
- Al Pavelló Municipal 

d’Esports
- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Diumenge, 5 de juny
Clown: Una paradeta 
particular, amb La Bleda
Programació familiar 2016
- A les 12 h
- Al Teatre Ateneu,  
Sala petita

- Preu: 5 €. Menors de 10 
anys: 3 €. Menors de 2 
anys: gratuït

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

Sala gran
- Preu: 5 € socis; 6 € no 

socis
Organitza: Casal de la Gent 
Gran

Dimarts, 7 de juny
Taller de dansa tribal
- A les 20.30 h
- A l’Escola bressol 

municipal
- Preu: gratuït 
Organitza: Banc del Temps

Dijous, 9 de juny
Taller de guitarra
- A les 12 h
- Al local de La Clau
- Preu: gratuït 
Organitza: Banc del Temps

Tast de llibres: Estels i 
ermites del Montseny i  
del Montnegre
Rodamonts, Cicle 
d’activitats de turisme i 
producte de proximitat
- A les 19 h
- A la biblioteca l’Escorxador

Divendres, 10 de juny
Fira d’entitats  
organitzada per la CUP
- A la plaça de la Vila
Organitza: CUP

Cinema en VO: Lejos de 
los hombres, de David 
Oelhoffen
- A les 20.30 h
- A les sales Ocine 
- Preu: 4,50 €

Dissabte, 11 de juny
Robotseny
Competició robòtica  
per a escolars
- A les 9 h
- A la plaça de la Vila

Taller de guitarra
- A les 12 h
- Al local de La Clau
- Preu: gratuït 
Organitza: Banc del Temps

Curs de Gir Sufí
- A les 17.30 h
- A l’Escola bressol 
municipal

- Preu: gratuït
Organitza: Banc del Temps

Diumenge, 12 de juny
Teatre: The Hole & Corner 
Travel Agency, amb Marga 
Socias
Programació A l’Ateneu
- A les 12 h
- Als jardins de la  

Rectoria Vella
-Preu: 5 €

Ball de l’Esplai a l’Ateneu, 
amb Duo Tempo
- A les 18 h
- Al Teatre Ateneu,  
Sala gran

- Preu: 5 € socis; 6 € no 
socis

Organitza: Casal de  
la Gent Gran


