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    MÉS INFORMACIÓ MUNICIPAL A 

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

93 864 12 00
oac@santceloni.cat

www.santceloni.cat

www.facebook.com/ajsantceloni

@ajsantceloni

@ajsantceloni

Francesc Deulofeu
Alcalde
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s Atenció a la Ciutadania

Oficina d’Atenció Ciutadana
de Sant Celoni
93 864 12 00
oac@santceloni.cat

Oficina d’Atenció Ciutadana 
de la Batllòria
93 847 21 19
labatlloria@santceloni.cat

Reclamacions,
suggeriments
i incidències
93 864 12 00
iris@santceloni.cat

Arxiu Municipal
La Tèrmica
93 867 11 25
arxiu@santceloni.cat

Benestar Social

Serveis Socials
93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat

Servei a  la dona
93 867 51 94

Atenció violència
masclista
900 900 120

Biblioteques

Biblioteca l’Escorxador
93 867 33 13
b.st.celoni@diba.es

Biblioteca la Batllòria
93 847 21 19
uniobatllorienca@santceloni.cat

Atenció al consum

OMIC
93 864 12 12
salutcomunitaria@santceloni.cat

Residus

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

Àrea de Territori
93 864 12 16
territori@santceloni.cat

Educació i Cultura

Oficina Municipal d’Escolarització
93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

Escola Bressol municipal
93 867 38 87

Rectoria Vella
93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

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
esports@santceloni.cat

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
saxsala@santceloni.cat

Centre Municipal d’expressió
93 867 40 89
centrexpressio@santceloni.cat

Oficina local de Català
93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat

Habitatge

Oficina Local d’Habitatge
93 864 12 15
habitatge@santceloni.cat

Jutjat de Pau
93 867 07 25

Ràdio Municipal
93 864 12 21
radio@santceloni.cat

Salut

Hospital de Sant Celoni
93 867 03 17
atenciousuari@hsceloni.cat

CAP
93 867 41 51

Consultori de la Batllòria
93 847 10 32

Consum i conducte de risc
93 864 12 12
eltrito@santceloni.cat

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
orientaciolaboral@santceloni.cat

Tributs

Oficina de Gestió Tributària
93 867 45 41

Urbanisme

Àrea de Territori
93 864 12 15
territori@santceloni.cat

Responsabilitat en les coses bones i en les que no ho són tant
 
Els dies llargs i lluminosos de l’estiu ens porten una notícia d’aquelles 
que transformen el destí col·lectiu dels pobles: la recuperació de la for-
mació professional Química al municipi. Són molts anys de treball de 
moltes persones (comunitat educativa, institucions locals i nacionals, 
món empresarial), que finalment fan possible una oferta digne pels i les 
nostres joves -4 cicles formatius en sectors amb una elevada ocupabilitat 
al nostre territori (Administració, Electromecànica, Mecatrònica i Quími-
ca), dos d’ells amb pràctiques remunerades des del primer any!-, que no 
fa més que encoratjar-nos per seguir treballant per ampliar-la, ara que 
també n’estrenarem el nou edifici per acollir-los. Res és improvisat.
 
Si trobes el moment per endinsar-te una mica més a aquestes pàgines en 
trobaràs moltes altres de bones notícies: el reconeixement als èxits de 
204 esportistes i els seus clubs que amb esforç i il·lusió ens fan millors, 
noves ofertes de feina temporals a l’ajuntament, millores a les instal-
lacions esportives de la Batllòria, actuacions a l’espai públic i a escoles 
de Sant Celoni, etc.
 
Però no podem passar l’estiu sense tractar un fet que és responsabilitat 
de tots i que està en vies de destruir la vida tal com l’entenem al nos-
tre planeta: hem iniciat l’estiu amb una severa onada de calor i alguns 
desastres naturals testimonis que el canvi climàtic és aquí per quedar-se. 
És urgent que adquirim uns comportaments més respectuosos amb la 
vida, que comencen per (r)eduir al màxim tots els nostres consums 
-d’energia, de transport, de béns materials, etc.-, (r)eutilitzar tot allò que 
sigui possible i (r)eciclar el que acabem deixant de rastre. 
 
Consciència i molt bon estiu!
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Un poble viu i amb oportunitats

Sant Celoni recupera la  
Formació Professional química

Sant Celoni recupera la formació professional de 
Química després de molts anys d’esforços. A partir 
d’aquest setembre, l’Institut Baix Montseny oferirà 
el Cicle Formatiu de Gran Superior de Química in-
dustrial en modalitat dual, és a dir, amb pràctiques 
remunerades a empreses. D’aquesta manera es dóna 
resposta a la demanda realitzada des de fa anys per 
part de l’Ajuntament i les empreses per corregir un 
dèficit en l’oferta d’FP al municipi. 

Sant Celoni és un dels territoris amb major concen-
tració d’empresa química de Catalunya. Aquestes 
empreses generen molts llocs de treball directes i in-
directes al nostre municipi i àrea d’influència. Cada 
cop més, l’empresa química necessita professionals 
qualificats per controlar els processos químics en els 
que treballen. 

Durant el darrer any i mig, les empreses químiques 
i l’Ajuntament han treballat colze a colze per reivin-
dicar aquesta formació al territori. En les diverses 
reunions mantingudes amb el Departament d’En-
senyament s’ha posat de manifest la necessitat que 
tindran les empreses en els propers anys de cobrir 
més de 100 llocs de treball de tècnic en Química 
Industrial. La Cambra de Comerç de Barcelona i la 
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
-FEDEQUIM-, també han mostrat el seu suport a 
la iniciativa.

La formació professional dual combina l’aprenen-
tatge en una empresa química amb la formació aca-
dèmica, augmentant la col·laboració entre l’Institut 
i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. 
Recupera el model d’aprenent garantint una forma-
ció professional que millora la qualificació i inserció 
laboral dels estudiants. L’estada laboral de l’alumne 
a l’empresa és retribuïda amb dues modalitats, con-
tracte laboral o beca. 

Les empreses químiques implicades són: Givaudan 
Ibérica, Oxiris Chemicals, Uquifa, Tradebe, Ranke 
Química (grup almirall), Carburos Metálicos, Cro-
da ibérica (Mevisa), Arkema Química, Sanofi Aven-
tis, Dauper, Laboratoris Feltor, Delta Color i Renolit 
Ibérica. 

El nou cicle a Sant Celoni representa una important 
aposta de la Generalitat tenint present que només 
s’han generat 12 cicles nous a tot el país. L’alcalde 
Francesc Deulofeu va fer un agraïment efusiu a totes 
les parts: a la Generalitat per apostar per Sant Ce-
loni, a l’Institut i a les empreses pel seu esforç en 
la recerca de professorat i l’equipament  necessari 
per engegar el setembre, i al personal de l’ajunta-
ment, que han desplegat un compromís molt més 
enllà del que estrictament és esperat i que és el que 
ha fet possible aquest miracle, que ara requereix un 
esforç important que tothom està desenvolupant”
 

Amb la incorporació d’aquest cicle es conso-
lida una oferta de formació professional de 
qualitat a Sant Celoni, conjuntament amb els 
cicles de grau mitjà de Gestió Administrati-
va i de Manteniment electromecànic i  el de 
grau superior de Mecatrònica industrial amb 
modalitat dual, tots amb més d’un 80 per cent 
d’inserció laboral.

4 cicles formatius  
amb més d’un 80 %  
d’inserció laboral

Les empreses del territori necessitaran cobrir més  
de 100 llocs de treball durant els propers anys

Un poble viu i amb oportunitats

Representants de l’Institut, empreses, Generalitat i 
Ajuntament davant el nou edifici d’FP

Reunió de treball el 10 de maig a l’Institut per avançar 
en la posada en marxa

INS BAIX MONTSENY
Ctra. Campins s/n 
Sant Celoni
Tel. 93 867 34 70
www.insbaixmontseny.cat

MATRICULACIÓ
CFGM: 
del 4 a l’11 de juliol
CFGS:
del 13 al 20 de juliol

L’Institut Baix Montseny
et prepara per treballar!
CICLES FORMATIUS

CFGM Manteniment Electromecànic
CFGM Gestió Administrativa
CFGS Mecatrònica Industrial (FP DUAL) 
CFGS Química Industrial (FP DUAL) NOU!

“Estava a l’atur i em 
vaig apuntar al cicle
formatiu perquè crec
que em servirà per
trobar feina”

“Volem que formis
part del nostre equip.
Unim coneixements i
experiència”

Nathan Navarta 
Estudiant de CFGM en
Manteniment Electromecànic

Josep Vila Subirats
General Manager 
Oxiris Chemicals S.A

 80%
d’inserció 
laboral

+ del

Beth Gelpí Tutó
HR Manager
Oxiris Chemicals S.A
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Un poble viu i amb oportunitats

La 3a jornada Robotseny amb una fira cientí-
fica i les competicions de robots, va ser tot un 
èxit el 10 de juny passat. El matí a la plaça de la 
Vila i la tarda al Teatre Ateneu va culminar un 
projecte que creix cada any i que enguany ha 
aconseguit implicar a 1.500 alumnes de 26 cen-
tres educatius, 10 ajuntaments, 13 empreses del 
Baix Montseny i al Departament d’Ensanyament. 
Felicitats a tothom! 

El procés participatiu per escollir el nom de 
la plaça i del carrer de l’àmbit de Can Sans/
Institut ha acabat amb aquest resultat:  
carrer de la Senyoreta Rosita i plaça de  
Muriel Casals. 

Entre les 224 persones que van votar 
pel carrer va guanyar el de la Senyo-
reta Rosita amb 52 vots, seguit del 
Torrent de Can Sans amb 50, de la 
Llibertat amb 49, del Jovent amb 
46 i de Santi Santamaria amb 24. 
Pel que fa a la plaça es va registrar 
un empat a 66 vots entre el nom 
de Muriel Casals i Coneixement, 
seguits de la plaça del Bosc amb 
64, del futur amb 19 i de la De-
mocràcia amb 7. L’empat va 
obligar a obrir un nou període de votació 
que va registrar una participació de 268 perso-
nes: 137 vots a favor de plaça de Muriel Casals 
i 131 del Coneixement. Amb aquest resultat 
s’avança en la correcció del dèficit de referències 
femenines en el nomenclàtor municipal.

Les obres del nou edifici de Formació Professional de l’Institut Baix Montseny i la nova Escola Soler de 
Vilardell avancen a bon ritme i es preveu iniciar el curs en el nou edifici.

Edifici de Formació Professional

Edifici escola Soler de Vilardell

L’edifici de Formació Professional  
i la nova Escola Soler de Vilardell, 
a punt per començar el curs 

Escoles, ajuntaments i empreses  
del Baix Montseny sumen esforços 
per despertar l’esperit científic de 
1.500 infants i joves

La votació popular 
ha volgut que la 
Senyoreta Rosita i 
Muriel Casals fossin 
reconegudes al  
voltant de l’Institut

Escola Montseny / Institut Vescomtat de Cabrera-Breda / Escola L’Alzinar / Escola Aqua Alba / Escola Mare de Déu del Socors /   
Institut Vescomtat de Cabrera-Hostalric / Institut Giola / Escola Damià Mateu / Escola Salvador Sanromà / Escola Ginebró / Escola El Bruc /  

Institut El Bruc / Escola Josep Pallerola i Roca / Escola Soler de Vilardell / Escola Montnegre / Escola L’Avet Roig / Col·legi Cor de Maria /  
Col·legi La Salle / Institut Baix Montseny / Institut Escola La Tordera / Institut Can Record / Escola Pont Trencat /  Escola Fontmartina /  

Escola Matagalls / Institut Reguissol / Escola Vallgorguina

Ajuntament de Breda / Ajuntament de Campins / Ajuntament de Gualba / Ajuntament d’Hostalric / Ajuntament de Llinars del Vallès / Ajuntament de Riells i Viabrea
Ajuntament de Sant Celoni / Ajuntament de St Esteve de Palautordera / Ajuntament de Sta Maria de Palautordera / Ajuntament de Vallgorguina

Amb el suport de
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Alumnes de l’Escola d’Adults s’impli-
quen en projectes de servei al poble

Viatge a Mauthau-
sen: una “lliçó 
d’història” que no 
podem oblidar
Un any més, un grup d’alumnes de l’Institut Baix 
Montseny han viatjat a Mauthausen per participar 
als actes de commemoració del 72è aniversari de 
l’alliberament del camp, una experiència que han 
valorat com “una lliçó d’història” que mai oblida-
ran. El 10 de maig, l’alcalde Francesc Deulofeu els 
va rebre al costat de les seves famílies i de la mestra 
que els va acompanyar. A la tornada, els alumnes 
han visitat les diferents escoles del municipi de cara 
a conscienciar als joves de la seva edat sobre les bar-
bàries que van cometre els nazis i el que significa el 
rebrot del feixisme a Europa

Aquest és el cinquè any que hi participa l’Institut 
Baix Montseny, i novament, es compta amb el su-
port de l’Ajuntament de Sant Celoni.

L’emprenedoria 
entra a les aules
 
Els alumnes del Soler de Vilardell i de l’Escola 
Montnegre van muntar una parada al mercat set-
manal dels dimecres per vendre els productes que 
havien elaborat dins del projecte Cultura Empre-
nedora a l’escola. Durant aquest curs, els alumnes 
de 5è van crear una cooperativa, en van treballar la 
constitució, l’estudi de mercat, l’elecció del producte, 
la imatge corporativa, la producció i la venda.

El projecte proporciona a l’alumnat un aprenentat-
ge transversal que reforça l’adquisició de les compe-
tències bàsiques del currículum: esperit emprene-
dor, treball cooperatiu, presa de decisions, habilitats 
comunicatives, superació, etc.

Cultura Emprenedora a l’escola és un projecte d’in-
novació pedagògica promogut per la Diputació de 
Barcelona amb el suport de l’Ajuntament.

Els 20 alumnes provinents de 6 escoles del muni-
cipi acompanyats per les 17 persones voluntàries i 
familiars, van celebrar el 9 de juny la cloenda del 
programa de millora de la comprensió lectora Le-
xcit amb el lliurament de diplomes, berenar i un 
espectacle als jardins de la Rectoria Vella. Durant 
tot el curs, una hora a la setmana han fet una sessió 
de lectura de forma individualitzada a la Biblioteca 
Municipal l’Escorxador i a la Biblioteca de l’Escola 
el Montnegre. 

Per al curs vinent, les escoles participants volen do-
nar continuïtat aquest projecte i per tant, es neces-
sitaran nous voluntaris que tinguin un bon nivell 
de català parlat i escrit i disposin d’una hora a la 
setmana per poder dedicar a un alumne.

Durant aquest curs, les dues escoles bressol del 
municipi, l’Escola bressol municipal El Blauet i 
l’Escola Pascual, han organitzat un seguit d’activi-
tats per donar a conèixer les múltiples possibilitats 
d’aprenentatge que ofereixen. Es van organitzar tres 
tallers per a infants de 0 a 3 anys acompanyats dels 
pares (experimentació a través dels sentits, jocs de 
descoberta d’objectes i paraules en moviment) que 
van registrar molt bona participació. Com a clo-
enda, dissabte 6 de maig al matí a la plaça Comte 
del Montseny es van preparar una colla d’activitats 
pensades per promoure la curiositat i les ganes de 
descobrir, experimentar, manipular i comunicar-se.  
Infants i adults van poder compartir amb les edu-

cadores propostes que es porten a terme a l’escola i 
que es poden adequar a la vida quotidiana. -

Un grup d’alumnes de GESO de l’Escola d’Adults 
han pintat una paret de la plaça Baix Montseny, 
davant de l’equipament Sax Sala, amb imatges i 
missatges sobre hàbits saludables. Aquesta acció 
s’emmarca  en el que es coneix com a Aprenen-
tatge Servei: els participants es formen treballant 
sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objec-
tiu de millorar-lo al mateix temps que desenvolu-
pen un compromís cívic. La pintada del mural es 
va fer el 2 de juny i es va convidar a participar-hi 
a tot el veïnat del barri. 

En aquesta mateixa línia, uns dies més tard, els 
alumnes van visitar el Casal de Gent Gran de 
l’Esplai per ajudar-los en l’ús del telèfon mòbil. 
Els van explicar com adjuntar contactes, envi-
ar fotografies i altres funcions útils. Per la seva 
banda, la gent gran els va mostrar algunes de 
les activitats que fan al Casal com ara pintura i 
manualitats.

Les escoles bressol es donen a conèixer

Voluntaris i alumnes del programa de 
comprensió lectora Lecxit celebren el 
final de curs

Interessats poden contactar amb la Rectoria Vella trucant al 93 864 12 13,  
o bé, enviant un c/e a educacio@santceloni.cat. 
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Les escoles municipals de Teatre i Música 
mostren la bona feina feta durant el curs 

Vols aprendre 
català bàsic?
Si vols resoldre en català les necessitats fona-
mentals de la vida quotidiana, apunta’t al bàsic 
1, de 45 h de durada, que es farà al Sax Sala,  
del 3 al 26 de juliol de 9.30 a 12.30 h.

Per a més informació i inscripció cal adreçar-se  
al telèfon 93 864 12 13 o a l’adreça electrònica  
santceloni@cpnl.cat 

Els clubs de lectura de la  
Biblioteca tanquen el curs  
amb molt bona nota!
Club de lectura l’Escorxador 
El Club de lectura l’Es-
corxador és un punt de 
trobada per a perso-
nes interessades en la 
lectura de novel·les de 
tot tipus: policíaques, 
realistes, històriques, clàssiques, actuals...

El conductor de la tertúlia és José Luis Ibáñez 
Ridao, periodista, guionista i escriptor. Actualment 
és comentarista literari en el programa Julia en la 
onda, d’Onda Cero.  

Els membres del club es troben cada darrer 
dimarts de mes a la sala d’adults de la biblioteca. 
El promig d’assistents al club de lectura és de 20 
persones.

Lectures fetes aquest curs: 
La nit de l’oracle / Paul Auster
La nevada del cucut / Blanca Busquets 
El sentit d’un final / Julian Barnes
El cinquè en joc / Davies Robertson
La última noche en Tremore Beach / Mikel Santiago
L’elegància de l’eriçó / Muriel Barbery
Una temporada para silbar / Ivan Doig
Dos taüts negres i dos de blancs / Pep Coll

Carretera & Manta
Carretera & Manta és un 
club sobre les novel·les 
d’aventures, les cròniques 
de viatges, els viatges his-
tòrics, escriptors atrets per 
terres ignotes i del viatge 
interior com a metàfora del 
viatge exterior. 
Aquesta temporada el club ha estat conduit  
per Antonio Bueno, tècnic de la Biblioteca, i les 
sessions es donen cita cada tercer dijous de mes. 
Alguns autors dels llibres seleccionats, com Enric 
Soler i Xavier Moret, han estat presents a les tertú-
lies. La mitjana de membres del club és  
de 15 persones.

Llibres d’aquesta temporada:
Viatges amb Heródot / Ryszard Kapuscinski
El paciente inglés / Michale Ondaatje
A la Patagònia / Bruce Chatwin
Per la ruta 40 / Enric Soler
Viajeras intrépidas y aventureres / Cristina Morató
Desviació a Santiago / Cees Nooteboom
Viajes con Charley / John Steinbeck
Pyongyang / Guy Delisle
Islàndia, l’illa secreta / Xavier Moret
Cómo viajar sin ver / Andrés Neuman

Experimenta el plaer de llegir el curs que ve: 
De cara al curs vinent es mantindran les dues activitats i la participació és oberta a tothom!  
Per poder participar als clubs de lectura cal inscripció prèvia. Per a més informació: b.st.celoni@diba.cat

HORARI D’ESTIU

Tots els grups de l’Escola Municipal de Teatre del 
CME han presentat  el resultat de la feina feta du-
rant tot el curs oferint unes mostres obertes a tot 
el públic. Des dels més menuts fins als nois i noies 
del teatre jove,  passant per l’alumnat de l’aula taller, 
han pujat a l’escenari de l’ateneu amb la màxima il-
lusió i ganes de fer-ho cada vegada millor.

Aquest curs l’Escola de Música ha comptat amb 330 alumnes i l’Escola de Teatre ha superat els 75

Durant aquest juny i juliol diversos grups de 
l’Escola Municipal de Música actuen a diversos 
indrets de la comarca i els seus entorns: El con-
junt de vent ha participat en la fira modernista 
de l’Ametlla, els percussionistes han anat ha una 
trobada a Canet de Mar, el Cor Jove i el conjunt 
Sonart han actuat al Tarambana de Cardedeu i 
la Bigband al castell de Montsoriu. També cal 
destacar l’actuació del Cromàtrica a la torre de la 
força on van actuar amb el Cor d’antics escolans 
de Montserrat.

Vols millorar el  
teu coneixement  
d’idiomes?

Anglès: inicial, elemental, preintermedi,  
PET, Upper, First, Advanced i  
Conversa nivells 1, 2 i 3

Alemany: inicial, elemental i preintermedi

Francès: inicial, elemental i preintermedi

PREINSCRIPCIÓ
Del 24 d’agost al 6 de setembre: 
sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa  
(per telèfon o presencialment) 

Del 31 d’agost al 6 de setembre:  
formalitzar la preinscripció 

Proves de nivell: es realitzaran els dies 30 d’agost i  
4 de setembre (11 h i 19 h). Es pot escollir el dia i l’hora.

El Centre de Formació d’Adults  
amplia l’oferta de cursos Matrícula

oberta

Centre de Formació 
i Ocupació 

del Baix Montseny 

Montserrat, 28 
tel. 93 867 41 75 
cfadults@santceloni.cat 
www.santceloni.cat/cfa
Horari:
de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

Matí: dimecres, de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
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En l’organització i gestió de la Festa Major hi col·laboren moltes entitats del municipi però algunes activi-
tats necessiten el suport de voluntaris per garantir el bon funcionament. Necessitem 100 voluntaris per a 
10 activitats de la FM per col·laborar fent les tasques especificades al quadre que segueix.

ACTIVITAT DIA HORA TASQUES A FER PEL VOLUNTARI NÚM. 
VOLUNTARIS

Correxarrups divendres, 
1 de setembre 1 matinada

Controlar les proves  
i el material 10

Repartiment de begudes 10

Cercavila amb entitats  
i Pocafarra

dilluns, 
4 de setembre 18.30 h Organitzar cercavila, disparar 

confeti, acte Can Ramis 5

Passejada i  
cursa ermites

dimarts,  
5 de setembre 20 h Marcar circuits i controlar 

recorregut. Servir aigües 20

Passejada amb 
patins i patinets dimecres,  

6 de setembre

18 h
Obrir i tancar passejada. Els 

voluntaris han d’anar amb patins  
o patinets

10

Traginers, passada  
pinyes i llenya 19 h Preparar material,  

controlar la prova i recollir 8

Matí boig
divendres,  

8 de setembre

10.30 h Ajudar a l’organització, repartició 
proves i recollida objectes COMPLET

Sardana puntuable 12.30 h Organitzar prova i comptar les 
persones participants 4

Mercat de l’intercanvi dissabte,  
 de setembre 11 h Classificar les diferents joguines 

segon el seu estat i atendre a la gent 9

Bicicletada diumenge,  
10 de setembre 10 h Obrir i tancar passejada. Els 

voluntaris han d’anar amb bicicleta 10

Correxutxes diumenge, 
10 de setembre 17 h Suport per fer les proves 22

PRESENTACIÓ DE LA FESTA MAJOR! 

Vine a conèixer el programa, les novetats, el 
cartell guanyador i podràs saludar en Pocafarra! 
 
Dijous 13 de juliol, a les 7 de la tarda 
Sala Bernat Martorell 

El teixit associatiu 
celoní demostra la 
seva vitalitat a la 
Mostra d’Entitats
La Mostra d’Entitats del 28 de maig ha certificat 
un any més la vitalitat del teixit associatiu celoní. 
Més de 25 carpes van omplir la plaça de l’Església, 
la plaça de la Vila i el tram de carrer Major entre 
les dues places amb activitat constant: tallers de 
manualitats, escacs, cistelles de bàsquet, porteries 
d’hoquei línia, jocs de rol, pràctica d’slackline, 
donació de sang a Can Ramis... A les vuit, mentre 
les entitats van començar a endreçar el material de 
les carpes, a l’escenari de la plaça de la Vila, el duet 
de guitarres Filferro van interpretar els millor hits 
de Queen, Eric Clapton, Metallica... I finalment, 
el sopar organitzat per l’ANC i Òmnium Cultural 
que a les 9 del vespre ja tenia a 300 persones 
menjant pa amb tomàquet, botifarra i mongetes 
seques, tot mirant la Final de la Copa del Rei, que 
va acabar d’arrodonir la vetllada als culers amb la 
victòria del FC Barcelona.

Es busquen  
100 voluntaris  
per la #FM.  
T’apuntes? 

FESTA
#FMSantCeloni

FEM

L’edició d’enguany del Dia d’en Loni, la fira infantil 
i juvenil de Sant Celoni organitzada dissabte 3 de 
juny va presentar més de 30 activitats i més de 50 
parades repartides a les quatre places del centre de 
la Vila (Comte del Montseny, de l’Església, de la 
Vila i del Bestiar). Tot i la inestabilitat del temps, 
el Dia d’en Loni va ser un èxit: van visitar la Fira 
entorn de 3 mil persones, i es van repartir més de 
850 polseres als infants i joves visitants (350 més 
que l’edició anterior). Les activitats pensades per a 
joves, el rocòdrom i els simuladors de F1 instal·lats 
a Can Ramis, no van parar de rebre participants. 
Entre els més menuts, van tenir força èxit el 
carrousel, els inflables aquàtics i els rucs. El Dia 
també va comptar amb la participació dels joves 
de l’Institut amb les seves activitats solidàries de 
lluita contra el càncer infantil, la Colla Bastonera i 
l’ARRELCAT, els Cantaires, que van completar un 
dia rodó. 

El Dia d’en Loni omple d’infants,  
joves i famílies el centre de la Vila 

Com constituir-se com  
entitat a Sant Celoni:  
www.santceloni.cat/entitats

Consulteu totes les activitats a les que us podeu apuntar i ompliu el formulari que trobareu  
a www.santceloni.cat/festamajor2017 

Objectiu aconseguit: una oferta lúdica de qualitat promocionant comerç i turisme
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Un poble viu i amb oportunitats

L’Ajuntament ha fet pública una nova convocatòria 
de 12 llocs de treball temporal en el marc del pro-
grama de Plans d’ocupació, adreçats a persones en 
situació d’atur de llarga durada. Els perfils deman-
dats són: jardineria, administració, manteniment, 
treball social, informàtica, tècnic de joventut, 
comunicació, enginyeria i agent cívic.

La durada dels contractes és de fins a 6 mesos. Les 
sol·licituds es poden presentar fins el 12 de juliol. 
Trobareu tota la informació a www.santceloni.cat/
selecciopersonal 

En el que portem d’any, l’Ajuntament ja ha contrac-
tat 5 persones que es trobaven a l’atur i que durant 
6 mesos assumeixen tasques d’agent cívic, tècnic 
auxiliar de Promoció Econòmica, auxiliar admi-
nistratiu de Sanitat i Consum i peó de jardineria. 
El 2016, es va poder ocupar temporalment fins 
a 31 persones en situació d’atur amb recursos 
provinents del Servei d’Ocupació de Catalunya 

(SOC), de la Diputació de Barcelona i del pressu-
post municipal. 

En la mateixa línia de facilitar l’accés al món de 
treball, l’Ajuntament està treballant amb una nova 
modalitat de programa d’ocupació que preveu 
oferir llocs de treball per a persones aturades 
directament a empreses que, a canvi, rebran un 
incentiu. El setembre es donaran a conèixer les 
bases i tot seguit es publicaran les convocatòries al 
web municipal. 

L’Ajuntament de Sant Celoni està treballant amb una nova ordenança sobre l’ocupació de vies i espais pú-
blics o privats amb finalitats comercials. El text està disponible al web municipal per recollir l’opinió de 
la ciutadania i de les organitzacions vinculades al sector. L’ordenança vol fer compatible el dret a exercir i 
la voluntat de promoció de l’activitat econòmica (terrasses, aparadors exteriors...), el descans veïnal amb 
especial incidència en la preservació del medi ambient atmosfèric (contaminació acústica, fums i olors, 
vibracions i altres), la mobilitat i l’accessibilitat, el paisatge urbà i la seguretat de les persones.

S’ha elaborat amb la participació de veïns, restauradors, comerciants i tots els partits polítics amb  
representació al consistori.

Podeu consultar l’ordenança i fer les vostres  aportacions fins el 7 de juliol a: www.santceloni.cat

L’Ajuntament convoca  
12 places temporals noves

Estàs a l’atur?

Nova ordenança 
d’ocupació de 
l’espai públic 
disponible al 
web! 

El ple de dimecres 28 de juny ha aprovat els 
preus i condicions per la temporada d’estiu 
de la piscina del Centre municipal d’Esports 
Sot de les Granotes.

 
Pel que fa a la futura piscina descoberta, el 
Ple municipal del passat mes de març va 
aprovar amb els vots favorables de PDeCAT, 
ERC i PSC la inversió de 230.000 euros per 

iniciar-ne el projecte i posteriorment es va 
constituir la Comissió de seguiment amb 
els mateixos grups polítics, que té per ob-
jectiu fer-la possible en el termini d’aquesta 
legislatura.

En aquests moments, l’ajuntament està en-
llestint la proposta urbanística de modifica-
ció del Pla general per tal de poder disposar 
dels terrenys necessaris, a la que la Comis-
sió d’Urbanisme de la Generalitat haurà de 
donar llum verda.

Es tracta d’una inversió de dimensions 
considerables amb un cost estimat de 2M€ 
i un cost anual posterior (personal, assegu-
rances, manteniment i neteja) del voltant de 
60.000 euros.

Gaudeix de la piscina municipal aquest estiu

Reforç de la  
seguretat amb  
4 nous agents de 
la Policia local
A mitjans de juny s’han incorporat quatre nous 
agents com a funcionaris interins. A la Policia 
local. La incorporació de tres d’aquests agents, del 
15 de juny al 15 de setembre, servirà per reforçar 
la campanya d’estiu i l’altre cobrirà una baixa de 
llarga durada.

Entrada d’un dia Preu

Infantil i jubilats/es 3 €

Persones adultes 4,20 €

Abonament 10 dies

Infantil i jubilats/es 20,68 €

Persones adultes 28,90 €

Presentació de sol·licituds fins el 12 de 
juliol a l’Oficina d’Atenció Ciutadana  
(El Safareig, Carrer Campins 24), de dilluns  
a divendres de 8.30 a 14.30 h.

+ INFO: www.santceloni.cat/selecciopersonal
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Els alumnes de 2n d’ESO de totes les escoles del 
municipi van participar al concurs del Dia Mundial 
sense Fum organitzat per l’Ajuntament amb la 
col·laboració del CAP. Es van triar 5 vídeos  
guanyadors que podeu veure a  
www.santceloni.cat/salut

El 31 de maig, una infermera del CAP, professionals 
municipals de salut i la regidora Magalí Miracle van 
visitar els centres per lliurar els premis i es va parlar 
sobre els riscos de fumar.

Si vols deixar de fumar: posa’t en contacte amb el 
CAP o truca al 061. 

Des del dia 1 de maig Sant Celoni ha ampliat 
el servei d’urgències pediàtriques per mitjà de 
l’Hospital de Sant Celoni i gràcies a professionals 
d’una unitat assistencial que forma part del Servei 
d’Urgències de l’Hospital General de Granollers. 

Amb aquesta acció es millora l’atenció pediàtrica 
urgent de la població del Baix Montseny que queda 
coberta de la següent manera:

• De dilluns a divendres de 9 a 21 h, tal com s’ha 
prestat fins ara, es realitza atenció espontània i 
programada al CAP de Sant Celoni.

• Dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 21 h, s’ha 
obert un nou punt d’urgències pediàtriques a 
l’Hospital de Sant Celoni a càrrec d’un pediatre i 
una infermera.

• Totes les nits, de 21 a 9 h es disposa d’un suport 
de videoconferència entre els hospitals de Sant 
Celoni i Granollers, que permet una millor 
assistència tant per a la comunicació i consulta 
en línia entre professionals com també  per a la 
valoració del pacient i de les proves d’imatge a 
distància. 

Dimecres 3 de maig el conseller de Salut, Antoni 
Comín, va visitar el nou servei de l’Hospital de 
Sant Celoni acompanyat per l’alcalde Francesc 
Deulofeu i la regidora de Comunitat, Magalí Mira-
cle. Durant la seva visita, el conseller es va reunir 
amb el comitè de direcció, la junta facultativa i 
el comitè d’empresa del centre i també amb una 
delegació de Mares del Baix Montseny, col·lectiu 
que ha encapçalat la demanada amb el suport de 
diversos ajuntaments del territori.

“La Pau comença per tu” era el lema de la Set-
mana per la Pau 2017 que la Coordinadora d’En-
titats Solidàries va organitzar a mitjans de maig 
amb el suport de l’Ajuntament. La Setmana va 
culminar amb un acte a la plaça de la Vila on els 
alumnes van presentar els seus mandales i les 
entitats de la Coordinadora van exposar imatges 
dels seus projectes de cooperació i solidaritat 
arreu del món.

Impost sobre  
Béns Immobles (IBI)

Mandales per la Pau

Ajuts per a famílies monoparentals  
i amb necessitats econòmiques

Fins el 31 de juliol 

+INFO www.santceloni.cat/ajuts

L’Hospital de Sant Celoni amplia  
el servei d’urgències pediàtriques

Vídeos per lluitar contra el tabac 

Coneguem els serveis  
municipals

Servei bàsic  
d’atenció social 
Dóna servei a unes 1.800 persones cada any 

L’Ajuntament de Sant Celoni compta amb una 
àmplia cartera de serveis de suport a la ciutadania. 
El Servei Bàsic d’Atenció Social –SBAS- està orien-
tat a conèixer, prevenir i donar suport a persones 
i famílies que es troben en situació de risc social o 
d’exclusió amb l’objectiu de millorar el seu benes-
tar i afavorir-ne la integració a la comunitat. 

El servei es presta per mitjà d’accions planificades i 
coordinades d’un equip de professionals de treball 
i educació social.

Com treballa el SBAS? 
Aten els problemes psicosocials que afecten a la 
persona o grup familiar, generant un procés que 
activa tot el potencial i els recursos de cadascuna 
d’ells, així com donar ajuda per afrontar les seves 
dificultats. En aquest procés és fonamental la cre-
ació d’un vincle relacional i l’elaboració d’un pla 
de treball, consensuat amb les persones ateses 
per afavorir els canvis. Es dona així un acompa-
nyament en el qual el suport emocional i afectiu 
són essencials, permetent l’expressió i la conten-
ció davant les diverses situacions adverses en què 
es poden trobar. L’acció d’orientar, assessorar i 
ajudar a aconseguir recursos és també pròpia del 
treball social.

Durant l’any 2016, l’Ajuntament ha proporcionat 
aquest servei a 1.744 persones i representa un 
pressupost de 1.400.000 euros

Per accedir-hi, cal dirigir-se a:
Àrea de Serveis a les persones 
Comunitat 
plaça de Josep Alfaras, 6 
Telèfon 93 864 12 12 
comunitat@santceloni.cat

El conseller Comín amb l’alcalde Deulofeu, la regidora 
Miracle i el col·lectiu de mares del Baix Montseny

L’equip guanyador de l’Institut Escola la Tordera amb 
representants del CAP i de l’Ajuntament
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Un poble viu i amb oportunitats

204 esportistes de 9 clubs celonins  
recullen el reconeixement als èxits  
esportius de la temporada
El 16 de juny el món esportiu es va aplegar per felicitar els molts èxits de celonins i celonines en 
aquest àmbit. Sant Celoni té cura de la seva gent també a través de l’esport, que aporta salut, 
felicitat i nombrosos aprenentatges, gràcies també a tanta gent que ho fa possible, als clubs i 
les entitats. Per molts anys!

Club Arc Sant Celoni 
5 arquers amb podi a diferents categories  
de la lliga catalana

Centre Excursionista  Sant Celoni 
6 esportistes pel repte 100 cims de la FECC, 1 pels 
200 cims i 1 pel repte de Breda al Cap Nord amb 
bicicleta

Club Atletisme Baix Montseny 
9 medalles al campionat català de veterans

Club Atletisme Sant Celoni 
1 medalla d’or al campionat de Catalunya i 6 finalistes 
al campionat d’Espanya

Equip júnior masculí del Club de Bàsquet Sant 
Celoni - Campió de Catalunya, nivell A

Equip premini femení del Club de Bàsquet Sant 
Celoni - Campió de la fase regular, nivell B

Equip prebenjamí d’hoquei del Club Patí Sant 
Celoni- 3r a la Copa Barcelona

Equip de veterans d’hoquei del Club Patí Sant 
Celoni - Subcampió de Catalunya, nivell A

Club de Patinatge artístic Sant Celoni 
9 podis al campionat d’interclubs i al campionat  
de Barcelona

Karate Club Just 
26 karatekes amb podi als campionats de Catalunya 
i d’Espanya

Equip aleví D de la Unió Esportiva Sant Celoni 
Ascens a 2a Divisió

Equip aleví A de la Unió Esportiva Sant Celoni 
Campió de la 1a Divisió, i ascens a Preferent

Equip prebenjamí de la Unió Esportiva Sant Celoni 
Campió de Lliga

Equip aleví C de la Unió Esportiva Sant Celoni 
Ascens a 1a Divisió

Equip de veterans de la Unió Esportiva  
Sant Celoni - Subcampió de Lliga i ascens a 4a Divisió

2017

AMB EL
PATROCINI DE
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Un poble bonic i agradable

EL PREU DE NO FER BÉ LES COSES!

L’incivisme ens ha costat més de 5.200 € aquest darrer trimestre
Aquí en teniu alguns exemples

Sabeu què ens costa arreglar el que s’ha fet malbé per 
culpa d'actituds incíviques?

L’any 2016 els celonins i celonines hem pagat més de 
40.000 euros per a arreglar el que algunes persones 
maleducades i irrespectuoses fan malbé.

Aquest 2017 ja ens n’hem gastat més de 10.000 €!

 28 senyals de trànsit 
malmesos, en molts 
casos trencats, a 
diferents punts del 
municipi Escultura tombada als 

jardins de la Rectoria 
Vella de la col·lecció de 
l’Antonio Niebla

Pintades a les parets de 
l’Ajuntament, de l’Hotel 
Suís, Mercat Municipal, 
Safarejos de la Batllòria. 
Neteja de grafits: al Mercat 
Municipal, als Safarejos de 
la Batllòria  

Abocament de 4 plaques 
d’amiant (uralita) a la 
carretera Vella. Residu 
que per la seva toxicitat 
requereix d’una retirada i 
gestió especial 

Crema d’un contenidor 
d’envasos a la zona 
d’aportació de residus del 
carrer Girona. Reposició  

Des de fa unes setmanes
s'ha registrat una onada
d’incivisme a les àrees 
d’aportació de residus 
amb l'aparició de molts 
matalassos, runa, ferros,
caixes de cartró...al terra 
al costat dels contenidors, 
molts d'ells buits. 

Pel que fa a la recollida 
d’andròmines (mobiliari, 
grans electrodomèstics, 
matalassos, somiers i 
estris diversos de la llar)
cal recordar que es fa el 
primer dimarts de mes 
abans de les 6 del matí.
La resta de dies cal portar-ho 
a la Deixalleria comarcal 
(Polígon Industrial Molí de les Planes. 
Carrer Rec del Molí, 4 Tel.93 744 00 85)

HORARI de la Deixalleria
Dimarts de 16 a 19 h
De dimecres a divendres 
de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 9 a 15 h
Diumenge de 9 a 14.30 h

AGOST: dimarts de 14 a 19 h i de 
dimecres a diumenge de 9 a 14 h

L'Ajuntament recorda a la 
ciutadania que cal reduir el 
residus que generem, reutilitzar 
tot allò que puguem i 
reciclar sempre. 

ATENCIÓ! 

Recollida de trastos:
el primer dimarts de mes 
abans de les 6 del matí 

CROADA CONTRA
L INCIVISME

S’ha denunciat 1 
propietari d’un animal
de companyia per no 
tenir-lo censat

ALGUNES DADES

2.800 € 1.000 € 350 €300 €

CAPÍTOL 5: 
#NO SOM VÀNDALS

- Els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles d’ús o servei públic, 
així com de béns mobles o immobles privats a la via pública, quan no 
constitueixin infracció penal: multa de 100 a 600 €

* Són responsables de les infraccions comeses contra aquesta norma,
totes les persones a partir dels 14 anys.

Durant el darrer trimestre

S’han emès 24 avisos per 
penjar cartells a llocs no 
autoritzats 

S’han denunciat  
5 propietaris de gossos 
perillosos: 1 per no 
tenir el permís de 
tinença i 4 per no 
tenir-los censats

S’han denunciat 3 
establiments per 
abocar deixalles en 
llocs no autoritzats.

760 €
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Un poble bonic i agradable

L’ajuntament instal·la calderes  
de biomassa a l’Escola Pallerola

El parvulari de  
l’escola la Tordera  
estrena pati 
L’escola la Tordera ja gaudeix d’un nou pati de 
parvulari. Les obres han permès reobrir l’espai i 
donar-li noves funcionalitats amb la instal·lació 
d’un joc infantil nou. L’aigua de pluja feia descalçar 
la cimentació del pati antic, arrossegant terres i 
no garantia la seguretat de l’espai. Les obres han 
tingut un cost de 33.079,33 euros.

A la part antiga del cementiri de la Batllòria, 
durant el mes de maig es van reparar les cobertes i 
els paraments exteriors amb un cost de 38.276,33 
euros.

Amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2, 
l’Ajuntament ha iniciat els treballs per substituir 
les calderes de l’Escola Pallerola per d’altres que 
funcionen amb biomassa i que entraran en fun-
cionament el proper curs escolar. Amb més de 20 
anys d’antiguitat, les actuals calderes suposen un 
increment molt important dels costos de manteni-
ment, més avaries, un menor confort a les aules i 
un major consum de gas natural i per tant un cost 
més elevat. 

L’ús de la biomassa forestal (estella) com a font 
d’energia té diversos avantatges sobre la generació 
d’energia a partir de les fonts tradicionals com un 
balanç neutre en emissions de CO2, una gestió 
forestal sostenible i la conseqüent prevenció d’in-
cendis forestals.

Aquesta inversió té un cost de 400.000 € i compta 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. Amb 
la caldera de l’escola Pallerola i la que s’instal·la 

al nou edifici de l’Escola Soler de Vilardell, la 
potència tèrmica instal·lada a l’Ajuntament de 
Sant Celoni que funciona amb biomassa passarà 
de l’1,2% al 13,6%.

Millores d’accessi-
bilitat a diferents 
punts del municipi
A finals de maig han començat les obres de millo-
ra de l’accessibilitat i la seguretat a diferents punts 
del municipi que permetrà completar l’itinerari 
accessible d’alguns carrers com el Doctor Trueta, 
l’avinguda Hospital, el carrer Barcelona i el carrer 
Major. En alguns dels creuaments s’hi ha construït 
una plataforma elevada amb l’objectiu de pacificar 
la velocitat dels vehicles i garantir un creuament 
més segur als vianants. Els propers carrers on 
s’intervindrà seran totes les cruïlles del carrer 
Barcelona i les del carrer Major amb Roger de Flor 
i Ramon Berenguer IV. 

La conscienciació dels més joves sobre la mobilitat segura és un dels grans reptes a aconseguir per mitjà de les activitats que cada any organitza la Policia 
local per a totes les escoles del municipi. Enguany hi ha participat gairebé un miler d’alumnes: 195 de P5, 186 de 4t de Primària, 262 de 5è de Primària i 
290 de Secundària. Els alumnes d’infantil i Primària van fer una pràctica amb bicicletes mentre que els més grans van assistir al Teatre Ateneu a un Road 
Show anomenat Canvi de Marxa  per part de diversos actors i professionals de les emergències, per tal de conscienciar al alumnes d’ESO sobre les con-
seqüències dels accidents de trànsit. Desitgem que siguin conductors responsables! 

13%

1,2%

2016

2017

Millores als cementiris municipals

Un miler d’alumnes es formen en  
mobilitat segura amb la Policia Local

Durant el mes d’abril es van impermeabilitzar 
les cobertes planes d’algunes de les illes de la 
part nova del cementiri de Sant Celoni. Aques-
ta actuació va tenir un cost de 36.991,66 euros 

Actors i professionals de les emergències van  
conscienciar als alumnes de Secundària en un  
acte al Teatre Ateneu

Els alumnes aprenen a anar en bicicleta  
correctament per la vila i amb seguretat

Des de P5 els alumnes ja es formen  
en mobilitat segura

AUGMENT DE LA POTÈNCIA TÈRMICA AMB  
BIOMASSA UTILITZADA PER L’AJUNTAMENT
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Ja es disposa del projecte executiu per cobrir les 
pistes poliesportives de l’escola Montnegre. La co-
berta, que és parcialment oberta, consisteix en una 
estructura metàl·lica recoberta d’un teixit de poliès-
ter ignífug que cobrirà una superfície total de prop 
de 950 m2 amb una alçada màxima de 13,7 metres 
en el punt més elevat. Aquesta estructura donarà 
resposta tant a la necessitat d’una pista coberta per 
fer gimnàstica en horari escolar com a espai de lleu-
re obert al poble per l’organització d’actes culturals 
lligats al calendari festiu de la Batllòria.

La coberta està dissenyada de tal manera que 
permet que en un futur es pugui acabar de cobrir 
la segona pista i, també, possibilita que es pugui 
reconvertir en un espai totalment tancat.

El cost de l’obra està previst en 300.000 € i durant els 
propers mesos es tramitarà la revisió del projecte per 
part del Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya i l’aprovació definitiva del projecte 
per part del ple municipal. Un cop efectuats aquests 
tràmits es preveu licitar l’obra durant el darrer tri-
mestre de l’any 2017 per tal que aquesta es pugui 
executar a l’estiu del 2018.

L’escola Montnegre s’ha implicat en la neteja dels 
espais comuns i la seva acció va comptar amb una 
visita sorpresa: els Supermonts. El 8 de maig van fer 
una activitat de recollida de brossa a les pistes poli-
esportives, un espai que durant l’horari escolar fa la 
funció de pati escolar i la resta de dia està obert al 
poble. En la seva visita els Supermonts els van feli-
citar per la bona feina en la recollida de brossa i els 
van traslladar la importància de mantenir els espais 
nets i de considerar-ho una tasca de tots, no només 
del personal de neteja: “els espais on juguem, on 
parlem amb els amics, formen part del nostre dia 
a dia, de la nostra vida, són una mica nostres i de 
la comunitat, els hem de cuidar i estimar.”

Comencen les 
obres del Camp 
de Futbol de  
gespa
Ja han començat les esperades obres de remode-
lació del camp de futbol que tenen una durada 
prevista de de sis mesos. D’aquesta manera la Bat-
llòria podrà gaudir d’unes instal·lacions amb gespa 
artificial amb un camp de futbol 11 i dos camps 
transversals de futbol 7. Al perímetre del terreny de 
joc s’adequaran els espais per al públic, s’adequaran 
els accessos, els vestidors, els serveis i l’enllumenat. 
L’actuació també inclou la construcció de sis pistes 
de petanca a la zona que hi ha entre el camp de 
futbol i el carrer del Camí Ral.

L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Grupmas  
Constructors SLU

El Club Esportiu la 
Batllòria puja a  
Tercera Catalana.  
Felicitats! 
El CE La Batllòria s’ha proclamat campió del seu 
grup de Quarta Catalana i la temporada vinent 
jugarà a Tercera Catalana. És la primera vegada 
a la seva història que el club es proclama campió. 
Moltes felicitats! 

El Patronat de la Gent Gran va organitzar diumen-
ge 11 de juny el 66è Homenatge a la Gent Gran 
amb la col·laboració del Consell de Poble, la Colla 
Gegantera de la Batllòria i l’Ajuntament de Sant 
Celoni. Al costat de la Missa, ballada de gegants i 
dinar de germanor amb ball es va inaugurar el Parc 
del Camí Ral, amb un Concert de Góspel a càrrec 
del Cor Góspel de Sant Celoni, dirigit per Karol 
Green, amb Fer Tejero al piano.

La Batllòria

La futura coberta de les pistes  
poliesportives de l’escola  
Montnegre ja té projecte

Els Supermonts feliciten l’alumnat  
de l’escola Montnegre per mantenir  
els espais nets

66è Homenatge a la Gent Gran i  
inauguració del Parc del Camí Ral

L’arquitecta va presentar el projecte l’1 de juny a 
la comissió formada per l’Ajuntament, el Consell 
de Poble, l’Escola i l’AMPA
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Espai Obert

Els regidors Òscar Molés  
de CiU i Purificación Martín  
de la CUP posen fi a la seva 
etapa de regidors munici-
pals. Gràcies per la feina 
i el compromís! 
El Ple municipal celebrat el 25 de maig va donar 
compte de la renúncia de dos regidors del con-
sistori. El fins ara regidor d’Esports i Espai Públic, 
Òscar Molés, deixa el càrrec per motius profes-
sionals que creu que no li permeten dedicar el 
temps que la ciutadania mereix. La regidora de 
la CUP, Purificación Garcia, deixa el càrrec per 
motius personals. Els nous regidors o regidores 
prendran possessió del càrrec en el proper Ple 
municipal previst pel mes de juliol.

40 Marxa pel Montseny 
-Marxa solidària- 
No te la perdis!

Aquest any la Marxa pel Montseny en compleix 
40 i ho pensem celebrar a base de bé. Reserva’t 
el diumenge 15 d’octubre

Per gaudir del 40 aniversari, aquest any la Marxa 
pel Montseny tindrà l’opció “històrica” de 33 km, 
que afegim a la Marxa i Marxeta i que s’allar-
garà a partir de Can Perepoc, passant pels llocs 
emblemàtics de les primeres marxes com Can 
Riera de Ciuret, La Costa del Montseny i Santa 
Magdalena. D’altra banda les ja clàssiques Marxa 
de 22 km i Marxeta de 14 km aproximadament 
seguiran els itineraris de l’any passat. També a 
l’espai de sortida i arribada hi haurà Festa. Més 
endavant publicarem el programa detallat.
 
Tota la informació, itineraris, inscripcions i 
qualsevol canvi o notícia, ho trobareu a la web 
del Cesc on hi ha una connexió a l’adreça de la 
Marxa. També podeu anar directament al web 
www.marxapelmontseny.com 

Feliços 100 anys, Carme! 
Carme Gimeno Blasco ha complert 100 anys al 
costat dels seus familiars. El dia del seu aniver-
sari, el 6 de maig, l’alcalde Francesc Deulofeu 
i la regidora de Comunitat, Magalí Miracle van 
felicitar-la personalment. Que per molts anys! 

El recapte d’aliments:  
una acció sempre  
necessària! 
El dies 9 i 10 de juny, Càritas Diocesana de Sant 
Celoni i Creu Roja de Sant Celoni i Baix Montseny, 
amb el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni, 
van organitzar una nova edició del recapte, que 
aporta productes per distribuir al Servei d’ali-
ments de Sant Celoni, sostinguts per les mateixes 
entitats.

En aquesta edició -se celebra anualment- es 
varen recollir 30 banyeres de 450 kg, és a dir 
unes 13 tones i mitja de llet, oli, conserves de 
peix, cereals infantils, detergents...etc. La dada 
representa un 20% menys que el 2016, que les 
entitats organitzadores interpreten associada a 
la sensació d’inici de recuparació de la crisi.

L’acció va comptar amb la participació d’un 
centenar de persones voluntàries, sense les quals 
no hauria estat possible dur-la a terme.  Els es-
tabliments col·laboradors van ser: Caprabo Sant 
Celoni - Caprabo Santa Maria de Palautordera- 
Lidl –Mercadona –Bonpreu – Esclat – Aldi–  
Condis – Dia .

Moltes gràcies! 

Netejar els solars sense 
edificar és obligació de les 
persones propietàries! 
L’Ajuntament de Sant Celoni recorda a totes les 
persones propietàries de solars sense edificar 
que la manca de manteniment comporta una 
important proliferació de vegetació que, al 
costat de la manca d’endreça, suposen un risc 
notable d’incendi i perill pel veïnat i pel medi 
natural. A més, genera punts d’abocament 
incontrolat de residus. Les ordenances de Sant 
Celoni indiquen que “els solars sense edificar 
hauran d’estar obligatòriament tancats, 
nets i amb la vegetació correctament cuida-
da, i que aquesta responsabilitat recau en la 
propietat”.

Si no es manté l’espai en les condicions esmen-
tades, l’Ajuntament pot realitzar les actuacions, 
exigir a les persones propietàries la despesa, i 
aplicar les sancions que s’escaiguin.

Si no pots anar a una  
visita programada, avisa! 
 
13 de cada 100 visites programades al Centre 
d’Atenció Primària de Sant Celoni acaben sense 
presentar-se. Això implica que un gran nombre 
de pacients  es queden sense ser atesos quan 
podrien aprofitar l’hora. Per intentar solucionar 
aquest problema, des dels equips d’atenció 
primària de Sant Celoni i l’Alt Mogent s’enviaran 
missatges de text recordant el dia i l’hora de 
visita programada als usuaris.
 
Si no pots assistir a una cita, anul·la-la: 
- Telèfon 93 326 89 01, de 8 a 22 h, dies feiners
- Correu electrònic a stceloni.mn.ics@gencat.cat
-  Pel web  www.gencat.cat/ics
- Per l’aplicació Cat@salut. LaMevaSalut 

Purificación GarciaÒscar Molés
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Grups municipals

Dos anys treballant 
per millorar Sant 
Celoni i la Batllòria
Hem arribat a l’equador d’aquesta legis-

latura municipal i el grup municipal socialista de l’Ajunta-
ment de Sant Celoni i la Batllòria hem reflexionat del que 
han estat aquests dos anys a l’oposició. En primer lloc cal 
dir que els regidors i regidores del grup municipal del PSC 
tenim la mateixa il·lusió, la mateixa força i les mateixes ga-
nes que el primer dia. Il·lusió, força i ganes per millorar el 
nostre poble i la vida dels celonins i celonines que hi viuen. 
En segon lloc volem treballar cada dia per millorar Sant 
Celoni i la Batllòria i per això hem donat el nostre suport 
a l’actual equip de govern quan hem cregut que les pro-

postes polítiques fetes per aquest eren útils, necessàries o 
viables. No hem pensat en estratègies polítiques, ni en inte-
ressos partidistes, si no que sempre hem pensat primer en 
el nostre poble, en les seves mancances i necessitats, sense 
perdre mai de vista el nostre projecte polític basat en la 
igualtat i la justícia social. 

Sense perdre mai de vista les necessitats dels més vulnera-
bles, amb responsabilitat, diàleg i negociació hem aconse-
guit aprovar uns pressupostos que recollien les demandes 
fetes pel grup municipal socialista. Aquests pressupostos 
han inclòs partides per la compra de pisos d’inclusió soci-
al, per ajudes a llibres, sortides escolars i escola d’adults, 
130.000 euros per nous plans d’ocupació, 282.000 euros 
per habitatges, beques menjador i teleassistència. Gràcies 
al grup municipal socialista es faran realitat projectes llar-

gament esperats a Sant Celoni, com la construcció d’una 
piscina a l’aire lliure, la realització del Passeig Francesc Fulla 
(Xumbo) al barri de les Borrelles o habilitar el pas soterrat a 
la C-35 pel pont del Pertegàs. El grup municipal socialista 
té un compromís ferm amb la ciutadania de Sant Celoni 
i la Batllòria, volem arribar a acords quan es fa necessari 
fer realitat projectes concrets que han de millorar el nostre 
entorn, volem fer una oposició responsable, realista i sen-
se perdre mai de vista el nostre projecte polític. El nostre 
compromís és clar: treballar per millorar Sant Celoni  i la 
Batllòria.

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

Estem convocats!
Voleu que Catalunya sigui un estat 
independent en forma de repúbli-
ca? Aquesta és la pregunta amb la que 
el President Puigdemont, el govern i les 
forces parlamentàries sobiranistes ens 
convoquen a un referèndum el proper 
1 d’octubre de 2017.

El nostre compromís amb el referèndum és irrenunciable. 
Perquè referèndum és igual a democràcia; perquè entenem 
que Catalunya, com a nació que és, té dret a decidir; perquè els 
catalans i catalanes, després d’una llarga trajectòria d’intents 
de col·laboració constructiva i de diàleg amb l’Estat espanyol 
que no ha estat corresposta, ens mereixem poder decidir com 
volem que sigui el nostre país. 

Som una nació i tenim dret a decidir. Ara que el PSOE sem-
bla que ha acceptat que a Espanya hi ha diverses nacions, cal 
recordar que el reconeixement de les nacions es fa amb tots 
els seus efectes i reconeixent tots els seus drets, començant pel 
dret a la lliure determinació i poder escollir democràticament el 
seu futur. Catalunya no és només una nació cultural com 
diuen alguns, sinó que és sobretot una nació política.

Els exemples de Quebec i Escòcia: Cal recordar que el refe-
rèndum del Quebec va ser una iniciativa impulsada des del go-
vern del Quebec que va ser respectada i acceptada pel govern 
de Canadà. Igualment, a Escòcia el diàleg entre els dos governs 
es va mantenir en tot moment i el referèndum va comptar amb 
l’aprovació del govern britànic. Per què a Espanya no podem 
ser igual de civilitzats?

I sempre estarem disposats a dialogar, malgrat que fins a dia 
d’avui només ens hem trobat amb un PP que s’ha negat rotun-

dament a qualsevol diàleg, pacte o negociació i que ha tractat 
la qüestió catalana amb l’única finalitat d’obtenir rèdits electo-
rals. Un diàleg, però, que no pot mai renunciar a l’objectiu que 
els catalans i catalanes ens manifestem lliurement en referèn-
dum sobre el futur polític del nostre país.

Estem tots convocats: els del sí, els del no, els del no ho sé... 
Això va de democràcia, de fer un debat serè com a país i 
deixar en mans dels ciutadans el somni de país que tenim. La 
societat catalana sempre ha estat al costat de grans ideals i ha 
treballat en la defensa dels drets individuals i col·lectius. Ara ha 
arribat l’hora de tornar-ho a demostrar. 

Grup Municipal del PDeCAT
santceloni@partitdemocrata.cat

El bar de l’Ateneu, 
malgrat tot
La CUP qüestiona el procés se-
guit amb la licitació del bar de 
l’Ateneu i els diners invertits

Que un espai de dinamització cultural com l’Ateneu disposi 
d’un bar on es puguin programar actes és important, però 
com ja vam manifestar en un Ple anterior, considerem que 
no va ser una inversió prioritària (acumula un cost de més 
de 700.000 euros). Ni ho vèiem prioritari quan es van iniciar 
les obres, el 2014, ni ho veiem ara. I és que, a més, el temps 
ens ha acabat donant al raó, tenint en compte que un any 
després de tenir les obres acabades encara no ha sortit cap 

equip disposat a gestionar-lo.

Per això ara, com fa tres anys, ens continuem pregun-
tant si el projecte va estar ben plantejat d’entrada i si 
tots aquests diners no es podrien haver invertit en al-
tres serveis més urgents.

La inquietud que ens provoca pensar això creix quan veiem 
que hi ha moltes preguntes per a les quals no veiem resposta. 
Per exemple, els detalls tècnics indispensables perquè la sala 
pugui acollir concerts, si és que s’ha pensat que n’aculli, o la 
mateixa durada del contracte de gestió de l’espai. Per què 
es canvia la durada de 4 anys a 8+2 i no, per exemple, a 
6+2+2? Volem entendre que es tracta d’un canvi fruit de la 
reflexió detinguda i acurada dels tècnics i l’equip de govern.

Malgrat ser conscients que tot el procés s’hauria pogut fer 
millor, considerem indispensable que l’espai comenci a fun-
cionar i que reverteixi en benefici dels veïns i veïnes de Sant 
Celoni i les entitats. I que la programació que s’hi faci vetlli 
sempre per arribar al màxim de gent possible i, sobretot, al 
públic que queda fora de la programació d’altres espais.

Perquè el sentit del projecte ha de seguir sent justa-
ment aquest: que la cultura, diversa, arribi a totes les 
capes de població i que tothom sense excepció se’l pu-
gui sentir seu. 

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat

Neteja als carrers  
del municipi
Benvolguts veïns i veïnes de Sant 
Celoni i La Batllòria, des d’ICV recla-
mem la falta de neteja i la imatge del 
municipi.

El procediment per establir el sistema de neteja va ser 
marcar el poble per àrees, marcar tipus de neteges i ac-
tuacions, marcar freqüències de treballs depenent de 
l’àrea, de tal manera que depenent del trànsit, usuaris 
i d’altres s’estableix un mapa de treball. Una vegada es-
tablerts aquests paràmetres es fa un plec tècnic, llavors 
es fa un concurs i s’adjudica una empresa concessio-
nària que és l’encarregada de complir amb el protocol 

establert. Sobre el paper sembla prou correcte, però la 
realitat que veiem al nostre municipi ens fa posar en 
dubte si les freqüències estipulades són adequades, si 
la revisió de la feina realitzada pels operaris es fa, per 
tal d’assegurar que la planificació i la feina contractada 
són correctes.
I si tot el planificat es fa i es revisa, potser ens hauria de 
portar a una revisió de les condicions que es van establir.

Des d’ICV Sant Celoni i La Batllòria Pot, hem reclamat al 
Ple de l’Ajuntament la manca de neteja eficient a dife-
rent barris del municipi, on la freqüència o bé l’eficàcia 
no són òptimes.
Segons l’equip de govern no hi ha queixes i no els arriba 
aquesta visió de manca de neteja, afirmació que xoca 
quan és més que evident.

A la neteja també podem afegir la situació de voreres, 
escocells, fanals, estat dels diferents elements dels car-
rers, incloent-hi les herbes i estat d’espais verds.

És obvi que el municipi té molts elements, el manteni-
ment dels quals depenent de l’Ajuntament, però i depe-
nent i per tant ha de revisar el seu estat periòdicament, 
no només quan es fa malbé o arriba la queixa del veí. 
Creiem que és el moment d’incrementar el bon aspecte 
de neteja i imatge de Sant Celoni i La Batllòria

Grup municipal ICV Sant Celoni i La Batllòria 

icvsantceloni@ymail.com

L’Hospital de Sant 
Celoni ja disposa 
d’urgències pedià-
triques
Des del primer dia de maig, l’Hos-

pital de Sant Celoni Baix Montseny compta amb un nou 
servei d’urgències pediàtriques. Aquest servei complementa 
l’atenció que ja es prestava fins al moment al CAP -que 
cobreix la franja horària de 9 a 21 hores de dilluns a diven-
dres-, i compta amb la col·laboració de l’Hospital de Gra-
nollers, que desplaça un professional de pediatria i un altre 
d’infermeria pediàtrica a Sant Celoni els caps de setmana i 
els dies festius. Durant les nits, aquest servei es cobreix mit-
jançant videoconferència amb els professionals que estiguin 

fent guàrdia a l’Hospital de Granollers.

Que l’Hospital de Sant Celoni disposés d’urgències pedià-
triques era una llarga reivindicació ciutadana que va comp-
tar amb una mobilització molt significativa de famílies del 
nostre municipi però també dels pobles del voltant, fent 
del territori del Baix Montseny un espai comú i transver-
sal d’aquesta demanda. I el suport institucional tampoc hi 
va faltar: des d’Hostalric fins a Llinars, els diferents ajunta-
ments van anar aprovant mocions de suport a una iniciativa 
que tenia la seva cara més visible en l’Associació Mares del 
Baix Montseny. La qüestió, fins i tot, va arribar a tenir el 
suport de la majoria del Parlament de Catalunya, que va 
aprovar una resolució a favor. 

Des d’ERC Sant Celoni i la Batllòria veiem molt encertada la 
iniciativa del Departament de Salut de dotar l’Hospital de 
Sant Celoni d’un servei d’urgències pediàtriques amb una 

fórmula que fa el servei sostenible. Al mateix temps, aques-
ta mesura de la Generalitat reforça el nostre hospital, que 
és sens dubte l’equipament que més cohesiona el territori 
del Baix Montseny.

Estem davant d’un èxit col·lectiu, d’una reivindicació ciuta-
dana que des de l’Ajuntament de Sant Celoni es va acom-
panyar durant les converses amb el Conseller de Salut i amb 
el Director del Servei Català de la Salut i que va culminar 
amb la inauguració del servei per part del conseller Antoni 
Comín. Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els que 
han fet possible una mesura que, amb el pas dels anys, es 
valorarà com un assoliment històric.

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



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

RECTORIA VELLA
Fins el 16 de juliol

Recordant les festes  
del Barri de la Força
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

Visita comentada
Dissabte 8 de juliol a les 6 tarda, amb la  
participació de veïns del barri

CAN RAMIS
Del 8 al 23 de juliol

Instants... quan dibuix  
es fa poema
Pintures i dibuixos de M. Antònia Mora i Vigas

Horari:  Dimarts, dijous i dissabte de 6 a 8 del vespre. 
Diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i 
de 6 a 8 del vespre

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

JULIOL

AGOST

CASAS - 93 867 57 88
CHANUT - 93 867 18 03
DURAN - 93 867 60 40
DRAPER - 93 867 03 74
MAS - 93 848 40 76
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48

L1 -
L2 -
L3 -
L4 -
L5 -
L6 -
L7 -

M. Pérez   629 87 80 70
J. Codina   617 55 42 66

J. Muñozo   659 49 44 11
R. Álvarez   629 69 48 67
J.C. Rossà   649 44 77 52
G. Alvarez   670 27 90 90

F. Garcia   608 13 09 12

JULIOL Taxi 
guàrdia

Taxi 
retén

26 juny 
2 juliol L2 L7

3 - 9 L3 L1

10 - 16 L4 L2

17 - 23 L5 L3

24 - 30 L6 L4

AGOST     

31 juliol 
6 agost

L7 L5

7 - 13 L1 L6

14 - 20 L2 L7

21 - 27 L3 L1

28 juliol 
3 setembre L4 L2

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

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
Chanut 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
Av. de la Pau, 51 23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
93 867 18 03 30 31

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

93 867 03 74 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

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

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

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
Duran 30 31
Esteve Cardelús, 11
93 867 60 40

Farmàcies de guàrdia 2017

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

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

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
Chanut 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
Av. de la Pau, 51 23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
93 867 18 03 30 31

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

93 867 03 74 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

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

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

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
Duran 30 31
Esteve Cardelús, 11
93 867 60 40

Farmàcies de guàrdia 2017

Setembre Octubre Novembre Desembre

Maig Juny Juliol Agost

Gener Febrer Març Abril
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Dissabte, 1 de juliol
Atletisme: IV Critèrium  
de veterans
- A les 8.30 h
- A la Pista municipal 
d’atletisme
Org.: Club Atletisme Baix 
Montseny

Mercat de la  
Ganga d’Estiu
Tot el dia
Al carrer Anselm Clavé
Org.: Associació de Veïns i 
Comerciants Anselm Clavé 
Centre

Els CantAires
Recorregut fins  
a la plaça de la Vila
A les 12 h
Al carrer Major de Dalt - 
Barri Vilanova

Espectacle en Playback
A les 18 h
Al Teatre Ateneu, Sala 
Petita
Preu: 3 €
Org.: Esplai de Gent Gran

Tast de vins amb sopar  
de tastets al carrer
A les 21 h
Al carrer Major de Dalt - 
Barri Vilanova
Organitza: AAVV del  
c. Major de Dalt

Diumenge, 2 de juliol
Ruta dels Senders del 
1714, etapa 7 (Solsona-St. 
Llorenç de Morunys)
A les 7.30 h
A la plaça Comte del 
Montseny
Preu Socis: 15 €. No socis: 
22 €. Menors de 14 anys: 7 €
Organitza: CESC

Volem votar
Xerrada amb Antonio Baños 
i Gabriela Serra
A les 12 h
A la plaça Rafael Ferrer
Organitza: CUP, Súmate i 
Avancem

Ball de l’Esplai a l’Ateneu 
amb Kokkola
A les 18 h
Al Teatre Ateneu, Sala Gran 
Preu: 5 € socis, 6 € no socis
Org.: Esplai de Gent Gran

L’escultura pública  
i la natura
Visita comentada a les 
escultures
A les 19 h
Jardins de la Rectoria Vella

Cicle de cinema  
a la fresca
A les 21 h
Davant del local de La Clau
Organitza: Assemblea de 
Joves de Sant Celoni

Dimecres, 5 de juliol
Circular pel Montnegre
Passejades a la fresca 
A les 19 h
A la plaça Comte del 
Montseny (sortida en cotxe)
Organitza: CESC 

Dijous, 6 de juliol
Música: Duel de Titans, 
amb la Big Band del CME
Dijous a la Fresca
A les 22 h
Jardins de la Rectoria Vella

Divendres, 7 de juliol
A la voreta del mar, amb 
la Companyia Patawa
Contes per a menuts. Cal 
inscripció prèvia
A les 18 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Concert: Lower Diagonal
A Cop de Sandàlia, 3r cicle 
de concerts a la fresca
A les 19 h
Davant del local de La Clau
Preu: Taquilla inversa
Org.: La Clau del Baix 
Montseny 

Música: Les Veus  
del Claustre
A les 22 h
Al carrer Major de Dalt - 
Barri Vilanova 
Preu: Gratuït
Organitza: AAVV  
del c. Major de Dalt

Dissabte, 8 de juliol
Festa Major de Can Coll
Tot el dia
A la Urbanització Can Coll
Organitza: Associació de 
Veïns Can Coll

Vine a pintar  
el mural del SÍ!
ANC i Òmnium
A les 9 h
A la Porta de Ponent
Organitza: ANC i Òmnium

Xerrada: Libèl·lules 
i espiadimonis del 
Montseny
Exposició de fotografies  
de Sandra Romeu
A les 11 h
A l’Oficina de Turisme

Fotografies: Recordant 
les festes del Barri de la 
Força
Visita comentada de 
l’exposició
A les 18 h
A la Rectoria Vella

8a Fira de Música al carrer 
Sound Celoni 2017
A partir de les 18 h
Als carrers del centre de 
la vila

Sopar d’estiu del PSC
A les 21 h
A la plaça Rafael Ferrer 
Preu: 6 €
Organitza: PSC de Sant 
Celoni i la Batllòria

Diumenge, 9 de juliol
Ball de l’Esplai a l’Ateneu, 
amb David Magem
A les 18 h
Al Teatre Ateneu, Sala Gran 
Preu: 5 € socis, 6 € no socis
Organitza: Esplai de Gent 
Gran

Cicle de cinema  
a la fresca
A les 21 h
Davant del local de La Clau 
(c. Alguersuari, 16)
Organitza: Assemblea de 
Joves de Sant Celoni

Dimecres,  
12 de juliol
Little red riding Hood, 
amb Josh Valcárcel
Classic Tale, Hora del conte 
en anglès
A les 18 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Circular per la rodalia de 
l’Institut
Passejades a la fresca
A les 19 h
A la plaça Comte del 
Montseny (sortida en cotxe)
Preu: Gratuït
Organitza: CESC

Final de la XXXVI Copa 
Futbol Sala
A les 20.30 h
A la pista descoberta del 
Camp Municipal d’Esports

Dijous, 13 de juliol
Presentem la Festa Major
A les 19 h
A la Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis

Circ: Les arts del cel
Programació Dijous a la 
Fresca
A les 22 h
A la plaça de la Biblioteca
Preu: Gratuït

Divendres,  
14 de juliol
Hora del Conte: Pirates a 
la banyera
amb Núria Clemares
A les 18 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Concert: Sílvia Tomàs
A Cop de Sandàlia, 3r cicle 
de concerts a la fresca
A les 19 h
Davant del local de La Clau 
(c. Alguersuari, 16)
Organitza: La Clau del Baix 
Montseny
Preu: Taquilla inversa

Dissabte, 15 de juliol
BirraLoni, el Correbars  
de Sant Celoni
Amenitzat per una Xaranga
A les 18 h
A la plaça de la Vila (punt 
de trobada) 
Inscripció: 2 €
Organitza: Seny i Gresca

Montseny Rock
Concerts de música en 
directe
A les 21.30 h
Al parc de la Rectoria Vella
Organitza: Seny i Gresca

Diumenge,  
16 de juliol
Sant Cristòfol
Cercavila i benedicció  
de vehicles clàssics
A partir de les 9 h
Al carrer Major de Dalt, 
plaça de l’Església
Organitza: Carai com Peta, 
amb la col·laboració de 
l’AAVV del c. Major de Dalt

Ball de l’Esplai a l’Ateneu, 
amb DeLuxe Duet
A les 18 h
Al Teatre Ateneu, Sala Gran 
Preu: 5 € socis, 6 € no socis
Organitza: Esplai de Gent 
Gran

Cicle de cinema  
a la fresca
Activitats de La Clau
A les 21 h
Davant del local de La Clau
Organitza: Assemblea de 
Joves de Sant Celoni

Dimecres,  
19 de juliol
Itinerari per la Vall 
d’Olzinelles
Passejades a la fresca 
A les 19 h
A la plaça Comte del 
Montseny (sortida en cotxe) 
Preu: Gratuït
Organitza: CESC

Dijous, 20 de juliol
Cinema: La vida d’en 
Carbassó, de Claude 
Barra
Programació Dijous a la 
Fresca
A les 22 h
A la plaça Rafael Ferrer
Preu: Gratuït

Divendres,  
21 de juliol
Concert: Karol Green
A les 20.30 h
Al Bar Mètric 
Preu: Taquilla inversa 
Organitza: Bar Mètric - 
Montse Vilardebò

Dissabte, 22 de juliol
Taller de ceràmica Rakú
Activitat solidaria amb la 
construcció d’un hospital al 
Nepal.
A les 18 h
A Can Coll
Organitza: Mans pel Nepal
Preu: 35 € (taller més 
piscolabis)

Diumenge,  
23 de juliol
Ball de l’Esplai a l’Ateneu, 
amb Sona Bé
A les 18 h
Al Teatre Ateneu, Sala Gran
Organitza: Esplai de Gent 
Gran
Preu: 5 € socis, 6 € no 
socis

Cicle de cinema a la 
fresca
A les 21 h
Davant del local de La Clau 
(c. Alguersuari, 16)
Organitza: Assemblea de 
Joves de Sant Celoni

Dimecres,  
26 de juliol
Camins de Mosqueroles
Passejades a la fresca 
A les 19 h
A la plaça Comte del 
Montseny (sortida en cotxe)
Preu: Gratuït
Organitza: CESC

Dijous, 27 de juliol
Música: Gospel en 
concert, amb el Cor 
Gospel Sant Celoni
Programació Dijous a la 
Fresca
A les 22 h
A la plaça de la Biblioteca
Preu: Gratuït

Divendres,  
28 de juliol
Open Night
botigues a Sant Celoni
De 8 a 24 h
Als carrers del centre de 
la vila
Organitza: Comerços de 
Sant Celoni

Cloenda del Casal d’estiu
Espectacle Happy Summer
A les 18 h
A la plaça de la Vila
Organitza: AMPA La 
Tordera

Conte en anglès: 
Cowboys i Indians
Storytime a càrrec de Kids 
and us
A les 19 h
A la Biblioteca l’Escorxador

Diumenge,  
30 de juliol
Ball de l’Esplai a l’Ateneu, 
amb Aria
A les 18 h
Al Teatre Ateneu, Sala Gran 
Preu: 5 € socis, 6 € no socis
Organitza: Esplai de Gent 
Gran, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant 
Celoni

Dijous, 3 de agost
Circ: MiraT, amb Circ 
Pànic
Programació Dijous a la 
Fresca
A les 22 h
A la plaça de la Biblioteca
Preu: Gratuït

Divendres,  
4 de agost
Festa Major d’Olzinelles 

Dissabte, 5 de agost
Festa Major d’Olzinelles

Foraestocs
Mercat d’ocasió al carrer 
Anselm Clavé
Tot el dia
Al c. Anselm Clavé
Organitza: Associació de 
veïns i comerciants Anselm 
Clavé Centre

Els CantAires
Recorregut fins a la plaça 
de la Vila
A les 12 h
Al carrer Major de Dalt - 
Barri Vilanova

Diumenge,  
6 de agost
Festa Major d’Olzinelles

Ball de l’Esplai, amb Sílvia
Activitats de l’Esplai de 
Gent Gran
A les 17.30 h
A la Casal de l’Esplai de 
Gent Gran
Preu: 4 € socis, 5 € no 
socis
Organitza: Esplai de Gent 
Gran

Dijous, 10 de agost
Teatre gestual i humor:  
A tot gag!, amb PuntMoc
Programació Dijous a la 
Fresca
A les 22 h
A la plaça de la Biblioteca
Preu: Gratuït

Diumenge,  
13 de agost
Ball de l’Esplai, amb Isla
A les 17.30 h
A la Casal de l’Esplai de 
Gent Gran
Preu: 4 € socis, 5 € no socis
Organitza: Esplai de Gent 
Gran

Dimarts, 15 de agost
Ball de l’Esplai,  
amb Maky-Maky
A les 17.30 h
A la Casal de l’Esplai de 
Gent Gran 
Preu: 4 € socis, 5 € no socis
Organitza: Esplai de Gent 
Gran

Dijous, 17 de agost
Cinema: Ballerina,  
d’E. Warin i E. Summer
Programació Dijous a la 
Fresca
A les 22 h
A la plaça Rafael Ferrer 
(Sant Ponç)
Preu: Gratuït

Diumenge, 
20 de agost
Ball de l’Esplai, amb Sílvia
A les 17.30 h
A la Casal de l’Esplai de 
Gent Gran
Preu: 4 € socis, 5 € no socis
Organitza: Esplai de Gent 
Gran

Dijous, 24 de agost
Teatre còmic: Boom!, amb 
Chapertons
Programació Dijous a la 
Fresca
A les 22 h
A la plaça de la Biblioteca
Preu: Gratuït

Divendres, 
25 de agost
Festa Major d’Estiu  
de la Batllòria 

Dissabte,  
26 de agost
Festa Major d’Estiu  
de la Batllòria

Diumenge, 
27 de agost
Festa Major d’Estiu  
de la Batllòria

Ball de l’Esplai, 
amb Joan Antoni
A les 17.30 h
A la Casal de l’Esplai de 
Gent Gran
Organitza: Esplai de Gent 
Gran
Preu: 4€ socis, 5€ no socis

Dijous, 31 de agost
Música: De sud a nord, 
amb l’Orquestra Baix 
Montseny
Programació Dijous a la 
Fresca
A les 22 h
Als jardins de la Rectoria 
Vella
Preu: Gratuït

OFICINA DE TURISME
Fins el 9 de juliol

Libèl·lules i espiadimonis 
del Montseny
Fotografies de Sandra Romeu

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

Més actes i  
informació 

actualitzada a:
www.santceloni.cat/ 

agenda


