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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

Turisme

Oficina de Turisme
93 867 01 71

Urbanisme

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

Junts i en positiu fem un futur més lluminós per a tothom
 
Inevitablement aquesta és una tardor molt tenyida de país. I és 
que els esdeveniments polítics i socials que el regeixen són també 
claus per l’avenir de tota la ciutadania celonina i batllorienca i les fu-
tures generacions: si tots estem a l’alçada, de ben segur que hau-
rem contribuït a construir un futur més lluminós per a tothom. I, 
fins el moment, hi som junts i ho fem bé: gràcies i enhorabona!
 
Però això, lluny de fer-nos defugir cap de les responsabilitats que 
tenim, ens ha donat impuls per reeixir. Veureu, doncs, en aquest 
Informatiu, que la nostra cultura és més viva que mai, amb exemples 
com les Martinades o els actes de memòria històrica per les festes de 
Sant Martí; que no baixem la guàrdia en formació, amb cursos per a 
totes les edats i tots els àmbits i més de 3.900 alumnes a les nostres 
escoles; que la defensa dels drets socials no descansa, amb serveis 
per combatre les addiccions, per donar suport a la dependència o 
accions contra la violència domèstica; que l’ocupació segueix sent 
una prioritat amb formació de qualitat per a persones aturades o la 
imminent convocatòria de 12 llocs de treball; que l’esport segueix 
vibrant, amb tants esportistes que aconsegueixen bones marques o 
el nou camp de futbol de gespa de la Batllòria; que persistim en la 
croada contra l’incivisme o que seguim fent el poble bonic i agra-
dable amb la millora de la C35 i actuacions d’accessibilitat i segure-
tat a múltiples cruïlles del municipi.
 
Junts i en positiu som imparables!
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Sant Celoni també es mobilitza 
per la democràcia i les drets civils

Resolució de suport 
al Referèndum de l’1-O

Declaració de l’alcalde 
al jutjat de Granollers

Rebuig a la violència 
policial

Ple de rebuig a la sus-
pensió de l’autonomia

Resposta massiva a 
l’aturada de país

Clam per la llibertat 
dels Jordis

Manifestos d’entitats i 
institucions celonines 
per la democràcia

Sant Celoni i la Batllòria 
voten l’1-O

Citació de fiscalia a 
l’alcalde Francesc  
Deulofeu 

Rebuig a la macro  
operació policial  
del 20-O

7 de setembre

El camí ve de lluny, però els dos darrers mesos han estat claus per la defensa dels drets 
més bàsics de la ciutadania. Entitats, persones individuals i institucions han treballat de 
valent i de manera coordinada en una mobilització social sense precedents aquest segle

20 de setembre

26 de setembre

28 de setembre

1 d’octubre

2 d’octubre

25 d’octubre

3 d’octubre

17 d’octubre

Després de l’apro-
vació per part 
del Parlament de 
Catalunya de la Llei 
del Referèndum 
per l’autodetermi-
nació de Catalun-
ya i el Decret de 
convocatòria signat 
pel Govern de la 
Generalitat, l’alcalde 
de Sant Celoni va signar una resolució de suport 
al Referèndum de l’1 d’octubre de 2017 “per 
garantir que els ciutadans i ciutadanes puguin 
decidir en llibertat”. 

L’alcalde de Sant Celoni va rebre la citació de 
Fiscalia per dimarts 26 de setembre a les 12h  
a Granollers, “en qualitat d’investigat per un pre-
sumpte delicte de prevaricació en relació a algun 
presumpte acte de cooperació en l’organització 
del referèndum aprovat per la Llei 19/17 de 6 de 
setembre al Parlament de Catalunya.”

Treballadors de l’ajuntament es van manifes-
tar davant la Casa de la Vila “en defensa de la 
Democràcia”, per protestar per la macrooperació 
policial ordenada per la Fiscalia de l’estat contra 
diverses conselleries de la Generalitat per aturar 
el referèndum, amb un total de 14 detinguts.

Al vespre, una nombrosa concentració ciutadana 
va omplir la plaça de la Vila on es va llegir el mani-
fest “Catalunya en estat de setge” redactat per les 
entitats municipalistes ACM i AMI i al qual dóna 
suport l’ajuntament.

Mig miler de persones van acompanyar 
l’alcalde Francesc Deulofeu al Jutjat de 
Granollers. També li van fer costat, regidores 
i regidors del PDeCat, ERC i la CUP de Sant 
Celoni, alcaldes i alcaldesses de Santa Maria 
de Palautordera, Sant Esteve, Vallgorguina, 
Campins, Llinars del Vallès, Sant Pere de 
Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, Bigues i 
Riells, la Garriga, la Roca i Martorelles.

Diversos col·lectius de la Vila van fer públics 
manifestos de suport a la democràcia i a les 
institucions catalanes, com ara la comunitat 
educativa, els professionals del CAP i l’Hospi-
tal, el grup Rebrot Teatre, els treballadors de 
l’ajuntament o el Cercle Econòmic i Social Baix 
Montseny.

Diumenge 1 d’Octubre, Sant Celoni  i la 
Batllòria estan a punt pel referèndum d’auto-
determinació de Catalunya.Tots els col·legis 
electorals van obrir portes amb urnes, papere-
tes i meses constituïdes, i tothom qui va voler, 
va poder votar tot i les dificultats informàtiques. 
L’emissora municipal Punt7Ràdio va fer un pro-
grama especial durant tota la jornada. Milers de 
ciutadans van defensar els col·legis electorals 
davant la visita d’una trentena de furgonetes de  
la Guàrdia Civil.

Un nombrós grup de ciutadans 
es va concentrar a la plaça 
de la Vila per mostrar el seu 
rebuig a la violenta actuació 
de la guàrdia civil i la policia 
l’1-O. L'alcalde va agrair la 
feina dels cossos de seguretat 
catalans (bombers, policia local 
i mossos) i el coratge i actitud 
pacífica de la gent. L’ajunta-
ment de Sant Celoni s'adhereix 
a l'Aturada de País “per reivindicar la dignitat del 
poble de Catalunya i denunciar la repressió de l'Estat 
contra la ciutadania”.

El ple municipal en sessió extraordinària i urgent 
va aprovar una moció per aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catatunya amb 11 vots a favor 
dels grups municipals del PDeCAT, CUP i ERC, 
un vot en contra d’ICV i l’absència del PSC que 
va abandonar la sala abans de la votació. El dia 
abans, la plaça de la Vila va acollir l’acte informa-
tiu 155, i ara què? amb el diputat celoní de Junts 
pel Sí, Jordi Cuminal

Al matí, diversos milers de persones partici-
pen a Sant Celoni a les marxes pacífiques de 
protesta contra l’actuació policial desplega-
da pel govern espanyol durant el referèndum. 
Es duen a terme dues accions principals: 
una recorrent els col·legis electorals amb els 
gegants i altres entitats, i l’altra tallant l’AP7.

A la tarda, unes cinc mil persones van omplir com 
mai la plaça de la Vila en una concentració multi-
tudinària amb la participació de la ciutadania de 
diversos municipis del Baix Montseny.

Un nombrós grup de celonins i celonines es van 
concentrar davant de l’ajuntament per reclamar la 
llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents 
de l’ANC i d’Òmnium Cultural, respectivament.

RESULTATS VOTS %
SÍ 6.871 92,5

NO 482 6,5
En blanc 76 1

Nuls 54
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Del 10 al 13 de novembre... et seduiran!

Les Festes de Sant Martí 
agafen embranzida

Les Martinades:  una nova proposta de 
diferents entitats per donar un nou aire  
a les Festes de Sant Martí    

Un grup d’entitats celo-
nines està treballant per 
donar més vida i ampliar la 
programació de les Festes 
de Sant Martí i construir  
una festa més popular, més 

propera, arrelada a la comunitat i de caràcter autogestionat. Volen integrar les 
propostes d’entitats, de la ciutadania i el tarannà propi que ja té el programa 
que es proposa des de l’Ajuntament. 

Una bona part del programa de les Festes de Sant Martí es nodrirà de la pro-
posta de Les Martinades com: 

- Divendres 10 de novembre: pregó a la plaça del Bestiar, corrergastrobar pels 
carrers de la vila i concerts gratuits al Teatre Ateneu

- Dissabte 11 de novembre: matinades pel carrers de la vila, botifarrada a la 
plaça de la Vila, Olimpiades familiars al passeig del Pertegàs, vermut, dinar 
popular i activitat infantil a la plaça del bestiar, correfoc i concerts gratuits al 
Teatre Ateneu

- Diumenge 12 de novembre: cercavila de gegants, passatge del terror  

Entitats impulsores:   
Agrupament Escolta i Guia 
Erol, l’Assemblea de Joves de 
Sant Celoni, Bastoners del 
Casal Quico Sabaté, Colla 
de Diables de Sant Celoni, 
Escudella Molotov,  
Espurnes del Montseny,  
Geganters de Sant Celoni i 
la Clau del Baix Montseny.  

V Jornades de la Memòria  
Històrica de Sant Celoni
La Guerra Civil. Mobilització dels celonins al front

Espolsem el ferro! 
En el marc de celebració dels 250 anys de Gitanes, la Colla del Ferro vol 
omplir els carrers i les places de Sant Celoni de balladors i músics de Ball 
de Gitanes. Com a protagonistes: la POLCA que és la dansa que s’ha fet 
més popular i l’ESPOLSADA que havia estat la dansa més ben valorada.

El diumenge 5 de novembre, a les 11 del matí a la plaça Rafael Ferrer se 
sortirà en cercavila i es faran diferents ballades a diferents indrets del 
poble. A cada racó, la polca de Sant Celoni serà la protagonista. Així, a 
la plaça Rafela Ferrer el ball d’homenatge amb Jaume Arnella;  a la plaça 
de la Biblioteca Duet Marcopol amb l’acordió diatònic i Piffero; a la plaça 
Comte del Montseny el grup Tempus Fugit amb gralles; a la plaça de 
l’Església, el grup Zing amb violí, acordió cromàtic i guitarra i per acabar, 
a la plaça de la Vila el grup De Claix amb polifonies juganeres i l’Espolsa-
da de Cardedeu amb Flabiolaires de l’Espolsada. La festa acabarà amb un 
dinar de balladors i músics al Teatre Ateneu

Consulteu tot el programa a www.santceloni.cat/festesdesantmarti

Organitza:
- Grup de Recerca de la Memòria  

Històrica de Sant Celoni
- Institut Baix Montseny
- Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador
- Ajuntament de Sant Celoni

Per completar la visió de l’any passat, que va tractar de la vida al poble  
en la reraguarda, enguany es parlarà del darrer gran front de la guerra  
a Catalunya, dels celonins voluntaris i militaritzats, i de les baixes que  
hi va haver.

DIVENDRES, 10 de novembre

Presentació a càrrec de Raül Garcia, regidor de Cultura.
Conferència: L’ experiència de “Trinxeres”, a càrrec d’Eloi Vila i Marc Juan. A la sè-
rie documental de TV3, aquests dos periodistes i Carles Costa van recórrer a peu 
els 350 km de l’últim gran front de la Guerra Civil a Catalunya, des dels Pirineus 
fins al delta de l’Ebre.
- A la Sala Bernat Martorell de Can Ramis
- A les 7 del vespre

DIUMENGE, 12 de novembre

Memorial: Acte en record dels celonins que van morir o patir als camps de con-
centració nazis. Organitzat pels alumnes de l’Institut Baix Montseny que enguany 
han participat en el viatge a Mauthausen. Interpretació musical a càrrec d’un grup 
de violoncels de l’Escola Municipal de Música. 

- Al Cementiri Municipal 
- A les 11 del matí

DIJOUS, 16 de novembre

Presentació del llibre: Els de pic i pala. Diari i memòries d’un biberó durant la 
Guerra Civil, de Salvador Gomis i Montfort. A càrrec de Salvador Domènech i  
Domènech, editor del llibre, i  de Maria Teresa Gomis Sobrepera, filla de l’autor 

- A la Biblioteca de Sant Celoni  
- A les 7 de la tarda

DIVENDRES, 17 de novembre

Conferència: Mobilització dels celonins en la Guerra Civil i morts al front,  
a càrrec de Josep M. Abril, historiador

Testimoniatge:  
La recerca de Josep Blanché, l’oncle que va morir al front, i el Programa d’Identifica-
ció Genètica de Desapareguts de la Generalitat, a càrrec de M. Dolors Blanché

L’impacte de la guerra al poble per a un nen de 12 anys,  
a càrrec de Salvador Bordoy

Projecció: Testimonis de la rereguarda: Sant Celoni 1936-1939, un documental re-
alitzat per Xavier Alfaras amb les aportacions de diferents persones que van viure 
la guerra al poble

- A la Sala Bernat Martorell de Can Ramis
- A les 7 del vespre

Les Martinades es van presentar oficialment el  
20 d’octubre a la plaça Rafael Ferrer de Sant Ponç
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Més de 500 alumnes es formen  
a l’Escola d’adults. I tu?

Les escoles municipals  
de Música i Teatre 
creixen en alumnat i  
en oferta formativa 
Les escoles municipals de Música i Teatre han 
iniciat el curs amb un notable augment d’alumnes, 
ja en són 425, el que representa gairebé un 5 % més 
que l’any passat. Ha crescut molt  l’alumnat més pe-
tit, d’entre 3 i 7 anys, que ha comportat obrir 2 nous 
grups, s’ha posat en marxa un grup de gralles i s’ha 
passat de 4 a 7 grups de música moderna.

De cara a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, 
aquest curs s’iniciarà una nova proposta: activitats 
mensuals i gratuïtes que es duran a terme a l’Escola 
de Música cada segon dimarts de mes, de 3 a 4 de 
la tarda (de 0 a 1 anys) i de 4 a 5 de la tarda (d’1 a 3 
anys). La primera sessió serà dimarts 14 de novem-
bre i cal inscriure’s a partir de l’1 de novembre al 
web municipal. 

L’Escola de Teatre ha consolidat el grup d’adults 
que per segon any consecutiu segueix un curs 
d’art dramàtic estructurat en tres projectes, un per 
trimestre. 

L’Ajuntament de Sant Celoni ha editat una guia 
que aplega els recursos i serveis que ofereix el 
municipi als infants de 0 als 3 anys i a les seves 
famílies. La guia informa d’activitats tan variades 
com el ioga prepart, al massatge infantil, xerrades, 
espais de suport, espectacles culturals, entre  
moltes altres.

La guia és fruit d’un treball conjunt entre els pro-
fessionals de diferents serveis i equipaments que 
treballen amb aquesta població des del convenci-
ment que l’etapa dels 0 als 3 anys “és una etapa pri-
vilegiada per treballar amb els infants i un període 
rellevant per les famílies que sovint manifesten la 
necessitat de suport i acompanyament en la tasca 
de criança del seu infant”.

La guia arribarà a totes les cases on hi hagi un 
infant menor de 3 anys, També es podrà trobar 
als equipaments municipals implicats en aquesta 
tasca i al web municipal. 

Tallers d’experimentació científica adaptats a  
diferents edats a la Biblioteca. T’hi apuntes?

Escoles de Sant Celoni, 
Llinars del Vallès i Santa 
Maria de Palautordera 
s’uneixen pel canvi  
educatiu  
Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de 
Palautordera participen a la xarxa local Baix 
Montseny de l’Escola Nova 21, un programa de tres 
anys que té com a objectiu, crear espais de debat i 
reflexió per promoure canvis significatius dins dels 
centres educatius. Els centres educatius a principis 
de setembre es van trobar al Teatre Ateneu per 
veure la pel·lícula Most likely to succeed (2015), per 
reflexionar a partir d’un exemple de pràctiques 
educatives que promouen el desenvolupament in-
tegral de les persones en totes les seves dimensions, 
cognitiva, emocional, social i ètica, amb un èmfasi 
especial en donar autonomia a l’aprenent, formar en 
la presa de decisions i educar el seu esperit crític.

L’escola d’adults ha començat el curs amb més de 
550 alumnes matriculats. Com a novetats, enguany 
s’ofereix un tercer grup de preparació de la prova 
d’accés a grau superior i l’ampliació de les assigna-
tures específiques amb les especialitats de química i 
tecnologia. Destaca també la consolidació de l’ofer-
ta d’idiomes amb 2 grups de cada nivell en llengua 
anglesa i els grups inicials de francès i alemany.
Si et vols continuar formant, l’Escola d’Adults et 
dona una nova oportunitat: ensenyaments inicials,  
graduat en educació secundària, curs de preparació 
a les proves d’accés a grau mitjà i superior, alfabetit-
zació digital i idiomes (anglès, alemany i francès).

Durant el mes de novembre, la 
Biblioteca l’Escorxador ha progra-
mat tres tallers d’experimentació 
relacionats amb la ciència adreçats 
a diferents franges d’edat, d’infants 
fins a adults. Aquesta iniciativa s’en-
marca en el programa pilot Biblio-
Lab que la Diputació de Barcelona 
promou a diferents biblioteques de 
la Xarxa Municipal, entre elles la de 
Sant Celoni, per fomentar la creació 

i la creativitat de la ciutadania.

A Sant Celoni acollirem activitats relacionades 
amb la investigació científica durant el 2017 i amb 
el cinema, el 2018.

Sax Sala
C. Montserrat, 28
tel. 93 867 41 75
cfadults@santceloni.cat
www.santceloni.cat/saxsala

Per a més 
informació

Tens un fill/a de 0 a 3 anys?
T’interessa!

Programació 2017

- Divendres 3 de novembre, a les 6 de la tarda: 
BiblioLab: Els primers pagesos. Taller d’experimen-
tació científica a càrrec de l’Institut Català  
de Paleoecologia Humana i Evolució Social.  
Adreçat a nens i nenes a partir de 10 anys.  
Cal inscripció prèvia

- Dissabte 18 de novembre, a les 11 del matí:  
BiblioLab: Torres de rècord. Taller d’experimentació 
científica a càrrec d’Escuelab. Adreçat a infants a 
partir de 5 anys. Les inscripcions s’obren dimecres 
8 de novembre

- Dijous 30 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda: 
BiblioLab per a adults: La grandesa del més petit. 
Taller d’experimentació científica a càrrec  
d’Explorium. Les inscripcions s’obren dimecres  
22 de novembre
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3.900 alumnes escolaritzats a Sant Celoni  
i la Batllòria. Bon curs a tothom! 
Un curs més s’ha incrementat el nombre d’alumnes escolaritzats al municipi que 
enguany superen els 3.900. A P3 però ja es comença a notar el descens de la na-
talitat dels darrers anys amb una menor escolarització, uns 220 infants. 

A Primària, les aules segueixen pujant molt plenes i en alguns casos amb grups 
desdoblats. A l’ESO també creix el número d’alumnes que supera el miler i que ha 
obligat a l’Institut Baix Montseny a passar de 3 a 4 línies a primer curs.

Bona resposta de l’alumnat al nou Cicle  
Formatiu de Grau Superior de Química

L’Institut Baix Montseny ha escolaritzat més de 360 alumnes als diferents bat-
xillerats i cicles formatius i amb un important increment de les opcions cientí-
fico-tecnològiques. La recuperació de la formació en Química Industrial– una 
demanda històrica del teixit industrial i del municipi- ha tingut molt bona res-
posta de l’alumnat:  28 alumnes matriculats al Cicle Formatiu de Grau Superior 
de Química. En aquesta línia, ha augmentat també la matrícula la Formació 
Professional de Grau Superior de Mecatrònica Industrial que enguany s’ofereix 
en modalitat dual. Es tracta d’uns estudis amb un grau d’inserció laboral de més 
del 80% de l’alumnat.

En marxa els dos nous edificis
La posada en funcionament del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell i l’edi-
fici de Formació Professional a l’Institut Baix Montseny ha suposat un gran pas 
qualitatiu per aquests dos centres. A les portes obertes per a les famílies, l’alcalde 
Francesc Deulofeu va agrair “el treball conjunt de l’equip directiu, el claustre 
de mestres, les famílies i l’Ajuntament per aconseguir que aquest edifici sigui 
una realitat”. Francesc Deulofeu va recordar que “l’escola no és només l’edifici, 
són les persones les que fan escola i en aquest sentit podem estar molt orgu-
llosos del projecte de l’escola i de les persones que l’han tirat endavant”.  

El nou edifici de Formació Professional ha permès unes instal·lacions de qualitat 
per als cicles formatius de Manteniment electromecànic i Mecatrònica Indus-
trial. D’aquesta manera s’ha pogut ubicar un laboratori a l’edifici principal de 
l’Institut per poder-hi oferir el Cicle Formatiu de Grau Superior de Química 
Industrial. A l’inici del curs, l’alcalde Francesc Deulofeu va traslladar la satisfac-
ció que ha de tenir tota la comunitat educativa perquè, finalment, l’Institut Baix 
Montseny disposa d’un edifici de cicles formatius que ha permès “dignificar 
la feina feta durant aquests 20 anys per mestres, alumnes i empreses” i tirar 
endavant el nou cicle formatiu de Química Industrial. 

La construcció d’aquests dos edificis ha estat possible gràcies a l’aportació 1,5 
milions d’euros  per part de l’Ajuntament de Sant Celoni.

A principis de mes es va fer una jornada de portes obertes a l’escola  
Soler de Vilardell amb la participació de les famílies

La recuperació dels estudis de química han tingut una gran acceptació, 
amb 28 alumnes matriculats

Escola Soler de Vilardell Edifici de Formació Professional de l’Institut Baix Montseny

Els nous edificis del Soler de Vilardell i de Formació professional a l’Institut ja són una realitat
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Gaudiu de l’espectacle  
del Teatre Ateneu!  

Tanquem una gran Festa Major 2017 i ja 
treballem per millorar la Festa Major 2018

Víctor Küppers  
encomana entusiasme 
per viure a més de 500 
persones a l’Ateneu
Més de 500 persones van assistir a la xerrada 
“Viure amb entusiasme” de Víctor Küppers el 13 
de setembre al Teatre Ateneu organitzada per 
l’Ajuntament. Durant més d’una hora, va explicar 
als assistents la clau per enfrontar-nos al dia a dia 
a partir de la nostra actitud i va donar estratègies 
per poder millorar les relacions amb els altres. 
Küppers es va centrar en la passió i l’entusiasme, 
per ell les dues paraules més importants i claus per 
ajudar a les persones a que visquin i treballin amb 
valors i amb alegria.

La programació d’octubre a desembre 
del Teatre Ateneu està ben farcida de 
teatre, música, titelles, dansa, cinema... 
combina espectacles professionals de 
gran nivell, la programació familiar cada 
primer diumenge de mes amb titelles, 
teatre, música o clown i la programació 
Km 0, amb els espectacles de teatre o 
musicals de l’Esplai de la Gent Gran, el 
8è Guardó Indaleci a la implicació social 
que organitza anualment l’Associació 
Neurològica Baix Montseny i la pel·lícula 
Pàtria amb cine-fòrum amb el guionista 
i poeta Pau Gener i el director i co-guio-
nista Joan Frank Charansonnet. Aquesta 
programació ha estat possible gràcies a la 
col·laboració de la Diputació de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i el suport 
de dues empreses del municipi Renolit 
i Feltor, dins el Pla de Mecentatge de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 

JOVE
Tot el jovent, de 16 a 25 anys, 
pot gaudir de vals 2x1 per a 
qualsevol dels espectacles pro-
fessionals: Terra Baixa, Mazoni, 
Exercicis d’amor, Les dones 
sàvies i L’amor fora de mapa.

Idees clau de la reunió de tancament de la Festa 
Major 2017 que es va fer el 26 de setembre:

- Mantenir  la línia de treball de fer arribar la 
Festa Major a més espais de la vila amb una pro-
gramació àmplia, diversa i per a tots els públics. 
Durant deu dies i a diferents indrets del poble, la 
programació d’activitats de FM combina propos-
tes d’entitats i creació local, proves de corremonts, 
espectacles i concerts de professionals, àpats 
populars, activitats tradicionals i d’altres innova-
dores... el combinat agrada i s’aposta per més  
i millor! 

- La colla de senys i negres és l’element clau d’am-
bientació, dinamització i participació de la FM i  
es vol continuar reforçant el paper de les dues 
colles i garantir un Corremonts amb proves 
diverses i pautades a partir d’un reglament que 
es treballarà conjuntament i que es donarà a 
conèixer abans de la FM. 

- Millorar el cartell musical de l’espai de concerts 
i barraques fent una programació dels grups 
amb més previsió per disposar de bones i millors 
ofertes. L’any 2018 es vol obrir a altres entitats la 
possibilitat de fer barraca de FM.

- Continuar treballant a favor de la participació, 
implicant entitats, col·lectius i persones que ho 
desitgin. Enguany 50 entitats del municipi i 100 
voluntaris han fet possible la Festa Major! 

Ben aviat es començarà a posar fil a l’agulla a la 
Festa Major 2018 i el procés de treball està obert 
a tothom que tingui  idees, propostes i ganes de 
participar. Per a més informació podeu escriure  
un missatge a cultura@santceloni.cat

La Bleda

El Pont Flotant

E. Cambray i R. Farré

Associació Neurològica 
Baix Montseny

Esplai de la 
Gent Gran

Cia L’Amor 
fora de mapa

Un musical inspirat 
en el conte
de Lola Anglada

5 novembre Superbleda

Exercicis
d’amor

Necessito
una infermera

Pàtria
La llegenda d’Otger
Cataló i els 9 barons 
de la fama

Les dones
sàvies de 
Molière

8è Guardó
Indaleci

Fantàstic 
cinema

L’amor fora 
de mapa 

El més petit
de tots

KM 0
TEATRE

KM 0
CINEMA

KM 0
MÚSICA

KM 0
MUSICAL

12 novembre

18 novembre

19 novembre

25 novembre

13 novembre

17 novembre

Teatre

Música

Poesia 2 desembre

3 desembre

Familiar

+4

Pallassa

Familiar

+4

Musical

JOVE

JOVE

JOVE

Els Atrevits de l’Esplai
de la Gent Gran

Diumenge

12 h / Sala Petita

Diumenge

12.30 h / Sala Gran

18 h / Sala Gran

Dissabte

Diumenge

Dissabte

20 h / Sala Petita

20 h / Sala Petita

18 i 22 h / Sala Gran

18 h / Sala Gran

Dissabte

19 h / Sala Petita

Diumenge

12 h / Sala Petita

Dilluns

Divendres

Josep M. Abril - Tel. 93 864 12 13 (Matins)
abrillj@santceloni.cat

  Editorial Efadós - Tel. 93 673 12 12

Participeu en el llibre amb les 
vostres fotografies de casa

Si t’estimes Sant Celoni, t’agradarà!

Recull gràfic 1965 - 1990
Sant Celoni

1.000
imatges

històriques
de la vila

Els autors cerquem imatges de 
particulars i d’entitats que il·lustrin 

la vida quotidiana, associativa, 
esportiva, industrial, urbanística, 

educativa i festiva. Podeu cedir-nos 
les fotografies per digitalitzar-les amb 
un equip tècnic professional i us les 

retornarem al més aviat possible.

Podeu veure la conferència “Viure amb entusiasme” 
al youtube

Nova promoció  
2x1 pels joves  
de 16 a 25 anys!

PATROCINA
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Un poble viu i amb oportunitats

Renda garantida ciutadana:  
un dret social fet realitat

Tens cura d’una  
persona depen-
dent? Apunta’t 
al grup de  
suport per a  
familiars
Encara hi ha places disponibles pel Grup de 
Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) 
format per cuidadors i cuidadores no pro-
fessionals de persones dependents que es 
troben amb l’objectiu d’evitar la sobrecàrrega 
emocional i física, disminuir l’estrès, ofe-
rir suport psicològic i ajuda i intercanviar 
experiències. El grup, d’unes 15 a 20 persones, 
compta amb l’acompanyament d’una psicòloga. 
Els participants s’han de comprometre a as-
sistir, en la mesura del possible, a totes les ses-
sions, i a compartir la seva experiència amb la 
resta d’assistents. En conjunt es duran a terme 
16 sessions, tots els dimecres de 10 a 11.30 h.

El GSAM és un espai de relació que organitza 
l’Ajuntament de Sant Celoni des de fa set anys, 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
Sempre ha estat molt ben valorat per les perso-
nes que hi han pres part.

Les persones interessades en participar-hi  
es poden adreçar a l’Àrea de Comunitat:  
Plaça de Josep Alfaras, 6  
Telèfon 93 864 12 12  
comunitat@santceloni.cat

En breu s’iniciarà a Sant Celoni, la 5a edició del Grup de suport per a persones amb addiccions, en el 
marc del Programa de prevenció El Tritó, que atén persones de tot el Baix Montseny. El grup acull tant 
a persones addictes a substàncies com a comportaments (a la feina, menjar, Internet, mòbil, compres, 
ludopatia, etc). Està dinamitzat per una educadora social i terapeuta amb experiència en prevenció, 
tractament i inserció sociolaboral i es reuneix quinzenalment per a treballar els diferents aspectes i 
processos que comporta una addicció com ara la responsabilitat en el procés. També proporciona eines 
de coneixement i creixement personal per a poder fer front a les dificultats que es presenten a la vida 
quotidiana i a possibles recaigudes. Hi participen persones que han passat per experiències similars i 
entre totes promouen millores i canvis positius a les seves vides.

Les persones interessades en formar-ne part han de trucar a l’Àrea de Comunitat 93 864 12 12 i  
demanar hora per a una entrevista prèvia (es garanteix la màxima discreció).

Diem prou a la violència! 

Participa als actes programats per commemorar el Dia Internacional  
contra la Violència vers de les Dones organitzats per la Plataforma  
d’Iniciatives per l’equitat entre gèneres (PIEG).

La renda garantida de ciutadania es pot sol·licitar 
a Catalunya a partir del 15 de setembre del 2017. 
Aquesta nova prestació social, de naturalesa econò-
mica i percepció periòdica, és l’eina bàsica per 
assegurar ingressos mínims per a les persones i 
les unitats familiars que es troben en situació de 
pobresa. Aprovada pel Parlament de Catalunya el 
juliol passat, després de la presentació d’una inicia-
tiva legislativa popular (ILP) que van recolzar més 
de 120.000 persones i un acord entre els impulsors 
de la ILP i el Govern de la Generalitat, aquesta 
prestació substitueix la renda mínima d’inserció 
(RMI) de 426 euros mensuals.

La nova renda garantida de ciutadania és un dret 
subjectiu i consta de dues prestacions econòmi-

ques: una prestació garantida subjecta als requisits 
que estableix la llei i una prestació complementària 
d’activació i inserció (150 euros), condicionada al 
compromís d’un pla d’inclusió social o d’inserció 
laboral, que té la finalitat de superar les condicions 
que han portat a necessitar la prestació

Per resoldre aquests dubtes: 
- Telèfon 900 400 012
- Web www.rendagarantida.gencat.cat
- Presencialment a l’Oficina del Servei  

d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

Qui té dret a la RGC?  
Com se sol·licita?

La Plataforma es reuneix cada segon dilluns de mes, a les 19.30 h,  
a l’edifici municipal situat a la Plaça de Josep Alfaras, 6.  
Si vols formar-ne part, vine o envia un correu o piegsantceloni@gmail.com 

Dissabte, 25 de novembre
Plaça de la Vila, 18.30 h  

- Actuació musical “Ellas me cubren a versos, veinte países,  
veinte mujeres, música i poesia” a càrrec de Lobato Gonsales,  
cantautora. Poemes cantats de diferents poetesses d’Amèrica Llatina.

- Lectures a càrrec dels poetes Pau Gener i Andrea Peña

- Coca i xocolatada                    

* En cas de pluja l’activitat es traslladarà al Cafè de l’Ateneu 

Si tens una addicció, et podem ajudar!

El grup de suport el formen cuidadors i cuidadores 
no professionals de persones dependents
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Sant Celoni gaudeix 
una mica més del bosc! 
La III Setmana del Bosc ha permès apropar una mica més el bosc a la ciutadania.  
Fira d’activitats, productes i oficis, música, corretapes, lleure, jornades tècniques...  
del 4 al 15 de setembre Sant Celoni i la Batllòria s’han vestit de bosc de la mà de l’Institut  
de Ciència i Tecnologia Amientals de la UAB, el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny,  
l’Associació de propietaris del Montnegre i Corredor i l’Ajuntament de Sant Celoni, a més  
d’un gran nombre d’institucions i empreses col·laboradores.

L’espectacle de música i dansa L’arbre de la dansa, amb la participació dels ballarins Alma Stei-
ner i Marc Fernández, escenografia de Carles Jubany i música de Josep M. Aparicio, va donar el 
tret de sortida. Durant l’acte es va lliurar el premi Bosquerol de l’any a títol pòstum al celoní Es-
teve Montrabà per la seva trajectòria de compromís i estima del territori, la natura i el municipi. 
El premi el va rebre la seva dona, Helena Domènech. La música va tornar a ser la protagonista 
a l’espectacle de cloenda amb la participació dels alumnes de les escoles Cor de Maria, La Salle, 
L’Avet Roig i la Big Band del Centre Municipal d’Expressió.

Davant un públic professional, les diverses 
jornades tècniques es van centrar en la gestió 
forestal conjunta al Montnegre, la comercia-
lització de fusta local, la situació de les asso-
ciacions de propietaris forestals i a conèixer 
dos projectes nous: el del carbó vegetal 
anomenat biochar i el LIFE MixForChange per 
adaptar els boscos al canvi climàtic.

La Fira del Bosc va omplir diferents espais 
entre el parc de la Rectoria Vella i el carrer 
Esteve Cardelús amb tres propostes ben 
diferenciades: un espai lúdic amb tirolina i 
pont nepalí, inflables, jocs  i tallers; un espai 
per a la gastronomia als jardins de la Rectoria 
amb caravanes que oferien gran varietat de 
menjar i l’espai fira amb mostra d’oficis del 
bosc amb empreses i entitats forestals del 
Baix Montseny, jocs de fusta, marqueteries, 
estris de cuina i altres objectes elaborats 
amb productes del bosc. Un trenet unia els 
tres espais.  

Conèixer com viu l’aligot vesper, descobrir i 
collir plantes remeieres de la mà de Josep M. 
Panareda, apropar-se a la col·lecció d’arbris-
sons amb en Martí Boada... són algunes de les 
activitats que van permetre trepitjar el territori. 
També s’hi va sumar la 40ª Marxa del Montseny 
amb la participació de més de 1.150 persones.

Vuit bars i restaurants 
van oferir exquisides tapes 
en el marc del Corretapes.

Més de 60 establiments del municipi van 
convertir els seus aparadors en museus 
amb uns plafons informatius sobre la 
col·lecció d’arbrissons fills d’arbres monu-
mentals plantats al Pertegàs a l’entorn del 
futur Museu del Bosc. A més, es proposava 
un joc  per aprendre més sobre aquests 
arbres il·lustres.  

Aquesta imatge 
Rosa M. Roma 
(@roussym) 
ha guanyat el 
concurs d’Ins-
tagram #Bosc-
SantCeloni.  
Felicitats!
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Un poble viu i amb oportunitats

Estàs a l’atur?  
Apunta’t a un  
curs gratuït de  
Formació  
Ocupacional  
a Sax Sala 

Els alcaldes de Sant Celoni, Breda, Campins, Vall-
gorguina, Sant Esteve de Palautordera i l’alcaldessa 
de Sant Antoni de Vilamajor, en representació del 
Baix Montseny, van trobar-se el passat dimecres 
dia 11 amb el secretari general de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Josep Ginesta, per tractar totes 
les opcions de millora de l’ocupabilitat del territori.

En aquests moments s’ha presentat una sol·licitud 
per obtenir el Programa de suport i acompanya-
ment a la planificació estratègica per tal de definir 
el pla de treball i els recursos necessaris per iniciar 
aquest projecte conjunt.

Els alcaldes, alcaldesses i referents de Promoció 
Econòmica del Baix Montseny es troben cada dos 
mesos per coordinar les accions i optimitzar els 
resultats per a la ciutadania.

La celebració dels 40 anys de la primera Marxa va 
tenir premi: 1.158 persones repartides entre els dos 
recorreguts habituals, la Marxeta i la Marxa, i el 
recorregut de 33 km “La Històrica” recordant un 
seguit de punts per on havien passat els primers 
recorreguts d’aquesta caminada popular.  La 
sortida i l’arribada dels tres recorreguts es va fer 
des de l’aparcament del Pavelló amb esmorzar a 
l’arribada i obsequi especial com a recordatori de la 
Marxa dels 40 anys. Igual que els  darrers anys,  1 
euro de cada participant es va destinar al Banc dels 
Aliments. Felicitats Centre Excursionista i que per 
molts més anys de Marxa pel Montseny! 

Els arquers 
aconsegueixen  
grans marques

8 medalles pels  
karateques 
Excel·lent participació del Karate Club Just de Sant 
Celoni al Campionat de Catalunya Cadet, Júnior 
i Sub 21  organitzat per la Federació Catalana 
de Karate el passat 7 d’octubre a Montmeló. A la 
modalitat de Kumite, Jordi Valdivia, Eva Cano i 
Marc Salicrú van aconseguir la medalla d’or. Isaac 
Correa i Laura Pino la medalla  d’argent i Clara 
Pérez, Abel Correa i Pere García, la medalla de 
bronze.

Després d’aquestes vuit importantíssimes meda-
lles, els esportistes es preparen a les instal·lacions 
de CAR de cara al pròxim Campionat d’ Espanya 
Cadet, Júnior i Sub 21 que se celebrarà els dies 18 i 
19 de novembre a Santiago de Compostela.

La Unió Esportiva Sant Celoni (fusió de la Penya 
Barcelonista i del Club Esportiu Sant Celoni) ja ha 
presentat els seus 27 equips. Ho va fer en un acte 
el passat 12 d’octubre al Camp Municipal d’Es-
ports amb la presència dels més de 400 jugadors, 
cos tècnic,  familiars i acompanyats per l’alcalde 
Francesc Deulofeu i el regidor d’Esports, Ernest 
Vilà. Des de l’escoleta als veterants, la UE Sant 
Celoni ha engegat una temporada amb voluntat  
de gaudir de l’esport i de molts èxits. 

Felicitats esportistes  
celonins i celonines! 

L’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) l’organització de 
diversos cursos de Formació Ocupacional gratuïts 
i adreçats prioritàriament a persones en situació 
d’atur. Els cursos es faran a partir del desembre en 
horari de matins a Sax Sala - Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny.

• Serveis administratius i generals (430 hores).

• Atenció sociosanitària de persones dependents 
en institucions socials (450 hores).

• Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials 
(210 hores).

Les persones que acabin satisfactòriament el curs 
obtindran un Certificat de Professionalitat. Si us 
interessa, trobareu els requisits d’accés i el formula-
ri de preinscripció a aquest enllaç. La convocatòria 
està prevista que engegui durant el mes de desem-
bre del 2017 i s’estengui fins a juliol del 2018.

Els cursos es faran a partir de desembre a Sax Sala 
- Centre de Formació i Ocupació del Baix Mont-
seny, en horari de matins.

El Baix Montseny  
s’organitza  
per l’ocupació 

Els arquers de l’Arc Sant Celoni van fer un molt bon 
paper al campionat d’Espanya Bowhunter IFAA 3d 
que es va fer a Dosrius el 14 i 15 d’octubre. 
Enhorabona!

- Tomás Estévez: campió d’Espanya en la modalitat 
d’arc històric, sènior masculí

- José Siles: quarta posició en la modalitat d’arc 
històric, sènior masculí

- Mari Garrido:  subcampiona d’Espanya en la 
categoria d’arc tradicional, sènior femení

- Miguel Ángel jiménez. vuitena posició en  
categoria Arc traditional, sènior masculí

- Jordi Cunill: quarta plaça en categoria arc  
tradicional, veterà masculí

Més de 400 jugadors  
a la UE Sant Celoni 

1.158 persones 
a la Marxa pel 
Montseny
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Un poble bonic i agradable

Vols adoptar un 

Ves-los a veure a:

gos o un gat? 

Nom: RUBI
Sexe: Mascle
Edat: Jove
Mida: Mitjana

Nom: NANI
Sexe: Femella
Edat: Adult
Mida: Gran

Nom: KIKO
Sexe: Mascle
Edat: Adult
Mida: Gran

Nom: DIESEL
Sexe: Mascle
Edat: Jove
Mida: Gran

Nom: PASTORA
Sexe: Femella
Edat: Adult
Mida: Mitjana

Nom: NEIT
Sexe: Femella
Edat: Cadell
Mida: Mitjana

A Sant Celoni i la Batllòria cada 
mes s’abandonen gats i gossos 
que es traslladen a la gossera de 
Can Clarens. Si vols tenir una 
mascota, l’adopció és la millor 
opció! Aquests ja t’esperen.

Masia Can Clarens  Vallgorguina
 Tel. 93 707 44 12

EL PREU DE NO FER BÉ LES COSES!

L’incivisme ens ha costat més de 10.000 € aquest darrer trimestre
Aquí en teniu alguns exemples

Més de 15 senyals de 
trànsit doblegats o trencats 
i pilones arrencades a 5 
punts

3 papereres arrencades, 
2 fonts malmeses i 
1 banc trencat

Grafits als carrers Major, 
Pau Casals, pati de Can 
Ramis... 

Fanals a diversos punts i 
aspersors trencats
a la plaça Comte del 
Montseny i a la Biblioteca 

www.mascotesbcn.com

CROADA CONTRA
L INCIVISME

1.200 €

CAPÍTOL 6: 
ESTIMO LA MEVA
MASCOTA

- No censar l’animal 150,25 €
- Gos deslligat o sense morrió per la via pública 601,01 €
- No recollir les deposicions a la via pública 601,01 € 
- Permetre la presència d’animals de companyia en parcs infantils o zones de joc 601,01 €
- Tenir un gos potencialment perillós sense censar ni amb la llicència corresponent 601,01€

Tenir un animal
Es Tenir un
SUPERDEURE!

2.500 €975 € 1.400 €

La nostra mascota ha de portar 
xip identificatiu i ha d'estar censat/da 
a l’Ajuntament. Aquest tràmit es fa 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i 
només cal portar una còpia del DNI, 
una còpia de la cartilla veterinària i 
una fotografia de l’animal.
 
Vigilarem sempre que tingui una bona 
alimentació i que creixi saludable per això
la portarem periòdicament al veterinari. 

la nostra mascota gaudeix de l’entorn privilegiat on vivim, entre 
el Montseny i el Montnegre, respectant sempre la natura i la 
gent. Quan sortim al carrer, va lligat amb corretja i un collar 
amb les dades.
 
Si el nostre gos és potencialment perillós, li posarem un 
morrió i corretja, i portarem a sobre la documentació pertinent: 
la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos i una assegurança de responsabilitat civil. 

Al carrer, recordarem sempre portar una bossa per recollir 
les caques i una ampolla d’aigua per netejar l’orina. Les 
caques es poden llençar a les papereres corresponents o 
als contenidors de rebuig. 
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Un poble bonic i agradable

Cruïlla del carrer Doctor Trueta amb Mn Cinto Verdaguer

Properament s’hi posarà una placa que  
recuperarà el nom popular que havia tingut 
aquest tram del carrer Major: plaça d’en Nicola

Vorera arranjada al Vial paral·lel

Cruïlla del carrer Major amb Ramon Berenguer IV

Cruïlla del carrer Major amb Roger de Flor

Els 2 passos de vianants  
a la C-35, més a prop!

Recuperació de  
l’antic nom de la  
plaça d’en Nicola

Millora de l’accessibilitat i seguretat  
a diferents punts del municipi

Millora a les voreres en  
el sector de les Torres

El projecte constructiu dels dos pas-
sos de vianants a la C-35 està pràc-
ticament acabat i en els propers tres 
mesos s’iniciarà la licitació de l’obra. 
Així ho va confirmar l’alcalde Fran-
cesc Deulofeu després de la reunió 
que va tenir  el passat 6 d’octubre amb 
el director general de Carreteres, Xa-
vier Flores, per seguir de prop la cons-
trucció dels dos passos de vianants: 
un pas elevat a l’alçada del barri de les 
Torres i una passera al Pertegàs que 
permetrà comunicar el Polígon Molí 
de les Planes amb les urbanitzacions 
del Montnegre. En aquest darrer cas, 
l’Ajuntament s’encarregarà d’arranjar 
la connexió per sota del Pont de Per-
tegàs fins a les Borrelles, un projecte 
pel qual ja s’han aconseguit 40 mil 
euros de subvenció per part de la 
Diputació de Barcelona.

Per iniciativa del veïnat, la part del carrer 
Major que s’eixampla just darrera l’Ajuntament, 
recuperarà el nom popular que havia tingut: 
plaça d’en Nicola. Properament s’hi posarà una  
placa que ho recordarà. 

La plaça del Pou o d’en Nicola ja apareix en 
documents del segle XV i recorda el pou d’en 
Nicola, un  pou públic medieval que servia 
per abastir el poble. La placeta estava dins de 
la primera ampliació del recinte fortificat, que 
quedava tancat amb el portal de la Mare de 
Déu, situat entre l’Ajuntament actual i la farmà-
cia Pujol. En aquesta època, les cases del costat 
que correspon a l’Ajuntament estaven portica-
des, per facilitar el mercat. La fesomia actual 
de la plaça correspon al segle XIX, quan es 
van enderrocar els pòrtics o voltes per eixam-
plar el carrer i deixar entrar la llum. El nom de 
la plaça, que no s’havia arribat a perdre mai, es 
va popularitzar a mitjan segle passat, arran de 
les festes de les enramades, ja que en aquesta 
zona hi havia un veïnat molt actiu.
 
Dins d’aquesta tasca de recuperació d’antics 
noms de places i carrers del poble, propera-
ment també es posarà una rajola per recordar 
el nom de “Vilanova” al barri del carrer Major 
de Dalt.

Fa unes setmanes s’han fet obres de millora 
a les voreres del Vial paral·lel, entre el carrer 
Josep Tarradelles i el carrer Menorca, en el 
marc de dels treballs de conservació de la via 
pública. Aquesta tasca continuarà ben aviat 
al carrer Josep Tarradelles i al Passeig de la 
Rectoria Vella, entre d’altres punts.

ABANS

ABANS

DESPRÉS

DESPRÉS

ABANS DESPRÉS

Les obres han permès completar l’itinerari accessible d’alguns carrers  com el Doctor Trueta. En alguns 
dels creuaments s’hi ha construït una plataforma elevada amb l’objectiu de pacificar la velocitat dels vehi-
cles i garantir un creuament més segur als vianants.

Durant la reunió, el director general de Carreteres ha confirmat 
que la Generalitat ja disposa de partida econòmica reservada per 
aquesta millora de la seguretat i l’accessibilitat a la C-35.

Imatge virtual del pas elevat per a vianants a l’alçada del barri 
de les Torres
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La Batllòria

Festa Major de la Batllòria

La Principal de Terrassa va amenitzar la ballada 
de sardanes a la plaça de l’Església amb la 
participació de gent de totes les edats

S’està acabant d’instal·lar la gespa artificial d’última generació

Visita de seguiment de les obres per part de  
l’Ajuntament i del Club Esportiu la Batllòria

La pedagoga i cantant Dàmaris Gelabert va 
omplir l’Envelat amb un concert molt divertit 
i didàctic 

La plantada de gegants va reunir tot de 
batlloriencs i batllorienques amb ganes la 
cercavila

El pati de l’Escola Montnegre es va omplir pel 
Sopar popular, un bon àpat cuinat i servit per 
les entitats la Batcolla i la Batllòria Extrem 4x4

Grans i petits van gaudir d’una tarda plena de 
jocs amb una nova edició del Mou Fitxa, tot 
un èxit!

Al Parc del Camí Ral, els més petits van poder 
veure de prop els vehicles d’emergències de la 
Policia Local i la Creu Roja

Les instantànies imprescindibles de la FM 2017 
Ens veiem la festa de la Mare de Déu de l’Esperança al desembre! 

El  Camp de Futbol de gespa  
de la Batllòria, a punt d’estrenar
Durant les properes setmanes s’acabaran les obres 
de remodelació del camp de futbol de la Batllòria 
que permetran disposar d’unes instal·lacions amb 
gespa artificial amb un camp de futbol 11 i dos 
camps transversals de futbol 7 amb porteries aba-
tibles. Al perímetre del terreny de joc també s’estan 
adequant espais per al públic, nous accessos, zona 
de grades i dos mòduls per als espais socials del 
Club Esportiu La Batllòria i del Club Petanca. 
Les obres també contemplen la construcció de cinc 
pistes de petanca a la zona que hi ha entre el camp 
de futbol i el carrer del Camí Ral. 

L’obra està subvencionada per la Diputació de Bar-
celona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019.

Gràcies per la paciència i enhorabona Batllòria!
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Espai Obert

Nova temporada de Punt 7 Ràdio  
Escolta els de casa!
Hi trobaràs informació, música, art i literatura, humor,  
esports, psicologia...

* PLE
MUNICIPAL

08.00 h

07.00 h

08.00 h

08.30 h

13.30 h

08.30 h

20.30 h

21.00 h

14.00 h

INFO 7
+ AGENDA 

+ RECOMENACIONS 
LITERARIES

13.30 h

14.00 h

INFO 7
+ AGENDA 

+ RECOMENACIONS 
LITERARIES

INFO 7
+ AGENDA 

+ MICROTANGO

21.00 h

21.30 h

MÚSICA

DILLUNS

LA FINESTRA
D’ANTONIO NIEBLA

PÒDIUM21.30 h

22.00 h
22.00 h

23.00 h

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

22.30 h

00.00 h

* LES ESCOLES
A LA RÀDIO

MÚSICA

22.30 h

00.00 h
MÚSICA

00.00 h

07.00 h
MÚSICA

FÓRMULA DE NIT

00.00 h

07.00 h
MÚSICA

FÓRMULA DE NIT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

MÚSICA

DIMARTS

* TIRANT 
DE LLIBRES

* BENVIN-
GUDES!

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

* PROGRAMES ESPECIALS

MÚSICA

MÚSICA
FÓRMULA DE NIT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

20.30 h

08.00 h

07.00 h

07.00 h

08.00 h

09.00 h

09.00 h

13.30 h

INFO 7
+ AGENDA 

+ MICROTANGO

INFO 7
+ AGENDA 

+ MICROTANGO

Per conèixer
el món de

la literatura

Entrevistes
a celonines 

vingudes
d’arreu del 

món

MÚSICA

DIMECRES

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

* EL SENYOR GALINDÓ

MÚSICA

MÚSICA
FÓRMULA DE NIT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

INFO 7 
+ AGENDA

+ CONTES PER SOMIAR

L’actualitat esportiva
celonina

Analisi de
l’actualitat

Música
elctrònica

Humor absurd i negre

INFO 7
+ AGENDA

+ LES 12 COLÒNIES
Sèries i còmics

INFO 7
+ AGENDA

+ LES 12 COLÒNIES
Sèries i còmics

INFO 7
+ AGENDA

+ LES 12 COLÒNIES
Sèries i còmics

MÚSICA

DIJOUS

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

MÚSICA

MÚSICA
FÓRMULA DE NIT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

INFO 7
+ AGENDA

+ CONTES PER  SOMIAR

INFO 7
+ AGENDA

+ CONTES PER  SOMIAR

INFO 7 
+ AGENDA

+ EL BAIX MONTSENY

* EL CAFÈ
DE P7R

* DIÀLEGS

* MODULAR
* PLE

MUNICIPAL

MÚSICA

DIVENDRES

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

MÚSICA

MÚSICA
FÓRMULA DE NIT

MÚSICA
+

CADA HORA BUTLLETINS
INFORMATIUS I AGENDA

INFO 7
+ AGENDA

+ EL BAIX MONTSENY

INFO 7
+ AGENDA

+ EL BAIX MONTSENY

INFO 7
+ AGENDA 

+ RECOMENACIONS 
LITERARIES

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

DISSABTE

14.00 h

14.30 h
* PLE MUNICIPAL

* LA PERIODICITAT DELS PROGRAMES MARCATS NO ÉS SETMANAL
Les escoles a la ràdio s’emet quan ens visiten escoles, Tirant de llibres 
s’emte els dimarts quinzenalment, Benvingudes! s’emet els dimarts 
quinzenalment, El senyor Galindó s’emet els dimecres quinzenalment, 
Diàlegs s’emet el primer dijous de mes, Modular s’emet el segon dijous de 
mes, El cafè de Punt 7 Ràdio s’emet el tercer dijous de mes, Ple municipal 
s’emet i reemet cada vegada que se celebra la sessió, Programes especials 
s’emet en dies puntuals
 

14.30 h

20.30 h
MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA
FÓRMULA DE NIT

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

DIUMENGE

AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL

09.00 h AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL

13.30 h AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL

20.30 h AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL

08.00 h AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL

MÚSICA

L’art des de totes 
les seves vessants

REDONDO I
CON AGUJERO

Música Rock

La Coral Briançó  
busca nous cantaires.  
T’hi apuntes?

La Coral Briançó de Sant Celoni busca nous cantaires. 
Per formar part de la Coral només cal tenir certa inqui-
etud musical i passió per l’art en general; no cal tenir 
coneixements musicals previs.

La Coral Briançó assaja els dimecres a les 20.30 h a la 
Sala Bernat Martorell de Can Ramis, a més de reunir-se 
un cap de setmana a l’any, on fan un intensiu i assa-
gen el repertori actual. També han realitzat un parell 
d’intercanvis al País Basc i a França, i fins i tot han 
participat a diversos festivals de Catalunya.

Si us interessa formar-hi part, podeu trucar  
al 687 41 46 08 o bé enviar un correu a  
coralbrianco@gmail.com

Si vols participar, contacta
radio@santceloni.cat

El proper dia 17 de desembre de 2017 se cele-
brarà una nova edició de La Marató de TV3 que 
enguany tracta sobre Les malaties infeccioses.

Així que des del col·lectiu 08470 tornem a em-
pènyer fort un any més, per tal de fer que a Sant 
Celoni visquem una altra gran festa solidària. Les 
activitats començaran la segona quinzena de 
novembre.

La contribució de l’any passat va ascendir a 24.422 
Euros, xifra que esperem superar aquest any amb 
l’ajut de tots vosaltres. 

Per fer més participativa la jornada, us convidem 
a que ens feu arribar qualsevol idea per fer 

activitats divertides, interessants o imaginatives 
que se us acudeixi amb la finalitat d’animar a la 
gent a posar un euro més per La Marató de TV3 
. Animeu-vos. Proposeu la vostra activitat i entre 
tots ho podem fer possible i fer-ne difusió. 

Tots aquells que vulgueu participar activament en 
el muntatge de totes les activitats sou benvinguts. 

Podeu contactar amb nosaltres al correu electrò-
nic els08470@gmail.com

I, recordeu. VOSALTRES HO FEU POSSIBLE !!! 
                       
Els 08470                                            

Tota la programació i els podcasts  
de Punt 7 Ràdio, al teu mòbil

Amics i amigues,
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Grups  municipals

Diàleg i acords
Els fets polítics que estan passant 
aquests dies ens obliguen a fer una 
reflexió sobre la situació que actual-
ment s’està vivim a Catalunya.

L’1 d’octubre es va fer a Catalunya un referèndum 
sobre la independència de Catalunya fora de la llei 
i sense garanties democràtiques. La llei per la realit-
zació d’aquest referèndum es va aprovar evitant la 
deliberació i l’esforç de consensuar i amb l’únic su-
port de la majoria independentista al Parlament de 
Catalunya. Malgrat la il·legalitat d’aquest referèndum 
l’Estat espanyol va cometre l’error gravíssim d’orde-
nar o d’emparar accions policials violentes contra les 
persones que pretenien participar en aquest acte de 

votació,  per il·legal o irregular que alguns el volgués-
sim considerar mai és justificable la violència i per 
aquest motiu condemnen aquelles actuacions.  Al 
mateix temps  denunciem que la judicialització de la 
política NO és la solució. Cal que la norma es com-
pleixin i que els debats polítics es facin en l’àmbit de 
la política.  És necessari una separació real de poders 
com a garantia de la democràcia.

Aquest referèndum i els fets que s’han derivat els úl-
tims dies, tant per part de l’Estat espanyol com pel 
govern de la Generalitat, ha dividit la societat catala-
na i no ha ajudat a trobar una solució. Els socialistes 
creiem que és possible defensar els drets de Catalu-
nya en una Espanya democràtica i respectuosa de la 
diversitat nacional. Els problemes són reals i són de 
fons i aquests estan relacionats sobretot amb el re-

coneixement, des d’Espanya, de les aspiracions naci-
onals catalanes. I amb el reconeixement recíproc, des 
de Catalunya, del marc constitucional i estatutari que 
regula les nostres institucions. La solució és possi-
ble, però sabem que no serà fàcil. Cal que es pro-
dueixi un canvi d’actitud i fins i tot de llenguatge 
per part de tots. Hem de tornar al respecte de la 
llei i al llenguatge de la negociació i del pacte. 
Totes les parts han d’aconseguir dialogar i consen-
suar. Diàleg i més diàleg per aconseguir acords. 
El Grup municipal socialista creu que és necessari arri-
ba a una solució pactada després d’un esforç sincer 
de diàleg, negociació i pacte.

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

La República catalana,  
una revolució
Des de Sant Celoni i la Batllòria estem  
compromesos amb el present i el futur  
del país

Els grups municipals del Partit Demòcrata (PDeCAT), 
la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), conscients del 
moment excepcional que estem vivint, hem decidit 
compartir l’article de l’Informatiu com a signe del 
nostre compromís amb el present i futur del nostre 
país cap a la República Catalana.
 
Una revolució no violenta i l’afany per 
reprimir-la

Estem fent història construint un projecte col·lectiu 
per garantir una vida digna per a tots de manera pa-
cífica i exemplar. I ho estem fent malgrat el desple-
gament del mostrari repressiu més baix i més negre 
de l’Estat espanyol, un arsenal de mesures polítiques 
i policials que tenen com a objectiu únic aturar una 
revolució inaturable.

Una caça de bruixes que ens ha volgut reprimir, pri-
mer el 20 de setembre amb les detencions d’agents 
clau per al referèndum de l’1 d’octubre. Després 
el mateix 1 d’octubre, amb el desplegament d’odi, 
porres i cops de puny contra un poble pacífic que 
només protegia la seva llibertat d’expressió, i que de 
Sant Celoni i la Batllòria, gràcies a la unió de la gent, 

van haver de passar de llarg. Seguidament amb 
l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, 
la veu de la manifestació pacífica, la de la gent que 
amb els braços alçats reclama justícia i el dret de 
poder-se expressar. I finalment amb la mesura que 
la seva Constitució els atorga: aplicar l’article 155 i 
anul·lar de facto les institucions catalanes.
 
Un clam unànime de diàleg i mediació

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
en el seu discurs del 10 d’octubre al Parlament de 
Catalunya enumerava fins a 18 les vegades que s’ha 
demanat al Govern espanyol, actualment en mans 
del PP amb el suport del PSOE i Ciudadanos, poder 
celebrar un referèndum pactat, on els i les catalanes 
poguéssim expressar la nostra voluntat de decidir el 
futur polític de Catalunya, tal com han fet els quebe-
quesos o els escocesos recentment. Però la resposta 
sempre ha estat negativa, i el 21 d’octubre van deci-
dir anar més enllà: enmig de les demandes de diàleg 
i mediació, apliquen l’article 155 de la Constitució, 
l’agressió més greu contra els drets del poble català 
des de la dictadura franquista.
 
República catalana i procés constituent

Amb la declaració de la nova la República catalana, 
cal que seguim dempeus com fins ara, ferms davant 
tots els embats del govern espanyol, fidels a les 
nostres legítimes institucions i en contra d’allò que 
comporti l’article 155.

I un cop declarada la República, cal iniciar un procés 
constituent per construir un Estat de dret que fixi 
unes institucions polítiques democràtiques, que 
garanteixi els drets socials, que democratitzi l’econo-
mia i consolidi un model cultural substantiu i crític a 
l’abast de tothom. 
 
Us animem a participar tant com pugueu en totes 
les iniciatives que s’emprenguin els propers dies i 
setmanes des de la societat civil. La nostra gran for-
ça és la nostra capacitat d’actuar de forma unitària, 
massiva, pacífica i cívica.

Perquè aquesta és la raó principal que justifica con-
vertir Catalunya en un Estat independent: millorar el 
benestar de tothom. La nova República catalana ha 
de ser de tots i per a tots. Junts la farem possible!

Grup Municipal del PDeCAT
santceloni@partitdemocrata.cat

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

CUP SANT CELONI
www.santceloni.cup.cat

Salut celonins i celonines,
En primer lloc des de’l grup lo-
cal d’ICV-EUiA, volem condemnar 
obertament i amb fermesa els actes 
ocorreguts durant l’1-O així com 
les detencions dels presidents de 
l’ANC i Omnium.

Partint del punt anterior volem instar a tots els nostres 
conciutadans a tenir paciència i serenor, però sobre-
tot a ser tolerants, amb independència del punt ide-
ològic en la que quelcom es trobi, perquè tot i el que 
pugui ocorre els pròxims dies, setmanes, mesos... tots 
o bé la gran majoria seguirem essent veïns, companys 
de feina, d’oci i així un llarg etcètera. Per tant, des de 
el nostre grup municipal apostem pel diàleg y per fer 
germanor entre tots nosaltres.

D’altra banda, des de’l nostre grup municipal abo-
guem per a aquest plantejament car volem evitar 
que es dongui un fenomen de irracionalitat col·lecti-
va dins de la nostre societat, es més acompanyem la 
nostre proposta anterior des dos precs; D’una banda 
un prec al govern espanyol, de qui esperem que entri 
aviat en raó i que s’assegui per parlar i donar una 
resposta adequada a la part de la societat civil ca-
talana que es independentista, la qual ha demostrat 
que es amplia i que te una demanda clara. D’altra 
banda el segon prec va dirigit al govern català, a qui 
volem demanar que recordi que tot i a ver acudit amb 
un mandat d’una part de la societat civil, segueix es-
sent el govern d’aquella altre majoria que no es sent 
independentista, la qual també es veu immersa dins 
el procés, per tant també cal que se’ls hi doni una 
resposta o via.

Per últim i recuperant l’idea d’irracionalitat col·lecti-
va patent a la Paradoxa de Condorcet, esperonem a 
tot els celonins i celonines a reflexionar, a indagar, a 
plantejar-se... tan els pensaments i creences pròpies, 
com el que s’exposen els mitjans o la nostre opinió 
d’aquells que no pensen igual que nosaltres... tot ori-
entant-nos a no caure en falsedats o irracionalitats, 
les quals es troben aquests dies més presents entre 
nosaltres dels que ens pensem, amenaçant el nostre 
dia a dia i la nostre convivència.

Grup municipal ICV Sant Celoni i  
La Batllòria 

icvsantceloni@ymail.com



Exposicions

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

RECTORIA VELLA
De l’11 de novembre al 21 de gener

Una mar de poesia. 
Homenatge a Pablo Neruda 
Col·lectiva d’artistes del Baix Montseny

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. Dies de Nadal i 
Cap d’Any, tancat

26 novembre: 
documental Winnipeg (Paraules d’un exili) 
17 desembre:  
visita comentada i lectura de poemes

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

NOVEMBRE

DESEMBRE

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

NOVEMBRE Taxi 
guàrdia

Taxi 
retén

30 octubre 
5 novembre L6 L4

6 - 12 L7 L5

13 - 19 L1 L6

20 - 26 L2 L7

DESEMBRE     

27 novembre 
3 desembre

L3 L1

4 - 10 L4 L2

11 - 17 L5 L3

18 - 24 L6 L4

25 - 31 L7 L5

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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OFICINA DE TURISME
Fins el 10 de desembre

#IgersSantCeloni_Natura
Imatges guanyadores del concurs d’Instagram

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

CAN RAMIS
Del 4 al 19 de novembre

Josep Deulofeu
Pintures a benefici de Càritas

Horari:  de dilluns a 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

Dimarts,  
31 de octubre
Folky funky, taller de ball 
amb Karol Green
17 h / Pavelló Municipal 
d’Esports
Org.: Banc del Temps
Preu: Intercanvi de temps

Dimecres,  
1 de novembre
Ball a l’Esplai, amb Sílvia
18 h / Casal de l’Esplai de la 
Gent Gran
Org.: Esplai de la Gent Gran
Preu: 4 € socis, 5 € no socis

Dijous,  
2 de novembre
Sortir a robar cavalls,  
de Per Petterson
Club de lectura l’Escorxador
19 h / Biblioteca l’Escorxador

Divendres,  
3 de novembre
BiblioLab:  
Els primers pagesos
Taller d’experimentació 
científica
18 h / Biblioteca l’Escorxador

Cinema en VO:  
Loving, de J. Nichols
20.30 h / Sales Ocine

Dissabte,  
4 de novembre
IV Festa micològica
A partir de les 10.15 h
Al local de l’AV Can Coll
Org.: Ass. de Veïns Can Coll
Preu: 11 €, socis 10 €, i 
menors de 12 anys, 6 €

Xerrada i pràctica del 
Hatha Ioga
A càrrec de Laia Collell
10 h / Local Maishadansa
Organitza: Laia Collell i 
Maishadansa

Laboratori de lectura:  
Pim, pam, Pomelo, 
amb T. Masnou
Per a infants de 4 a 9 anys
11 h / Biblioteca l’Escorxador

Cinema en català:  
Capità Calçotets
16.15 h / Sales Ocine  
Org.: CPNL - Consorci per a 
la Normalització Lingüística
Preu 4,20 €

Xerrada i pràctica del 
Hatha Ioga
A càrrec de Laia Collell
18 h / Local Maishadansa
Org.: Laia Collell i 
Maishadansa

Diumenge,  
5 de novembre 
Cercavila Espolsant el 
Ferro!
11 h / Plaça Rafael Ferrer
Org.: Colla de Ferro
Preu vermut: 1 € Glop, 3 € 
Toc

Espectacle infantil: 
Superbleda, amb La Bleda
12 h / Teatre Ateneu 
Preu: General: 5 €. Menors 
de 10 anys: 3 €. Menors de 2 
anys: gratuït

Ball de l’Esplai a l’Ateneu, 
amb Odisea
18 h / Teatre Ateneu  
Org.: Esplai de la Gent Gran
Preu: 5 € socis, 6 € no socis

Dimarts,  
7 de novembre

Story time: The lazy 
grasshopper
Hora del conte en anglès
17.30 h / Unió Batllorienca

Dimecres,  
8 de novembre
Story time: The lazy 
grasshopper
Hora del conte en anglès
18 h / Biblioteca l’Escorxador

Divendres,  
10 de novembre
Els Gegants visiten 
el geriàtric
16 h / Residència 
Sociosanitària Verge del Puig
Org.: Colla de Geganters i 
Grallers de Sant Celoni

Contes per a menuts: 
Contes cantats
A càrrec de Maira Espriu
17.30 h / Biblioteca 
l’Escorxador

Presentació i conferència 
d’Eloi Vila i Marc Juan
V Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni
19 h / Sala Bernat Martorell

Pregó de les Matinades
20 h / Plaça del Bestiar
Org.: Comissió Les 
Martinades

Missa solemne  
de Sant Martí
20 h / Església parroquial 
Sant Martí

Cinema en VO: Mayo de 
1940, de Ch. Carion
20.30 h / Sales Ocine

Les Bartinades, el 
correbars de Les 
Martinades
21 h / Plaça del Bestiar
Preu tiquet: 12 € + 1 € (got 
retornable)

Concert amb All Star 
Karaoke, i seguidament PD 
Panda
23 h / Teatre Ateneu 
Org.: Comissió Les 
Martinades

Dissabte,  
11 de novembre
Les Matinades
De les 9.30 a les 11 del matí
A l’av. de la Pau (sortida)
Org.: Comissió Les 
Martinades

XXXIII Concurs d’Allioli Vila 
de Sant Celoni
9.30 h / Plaça de la Vila
Org.: Comissió Les 
Martinades

Esmorzar popular
10 h / Plaça de la Vila
Org.: Comissió Les 
Martinades
Preu: 3 €

Olimpíades populars
10.30 h / Plaça de la Vila
Org.: Comissió Les 
Martinades

Txi-Kung, salutació taoïsta 
al sol
A càrrec de Teresa Moya
11 h / Sala Bernat Martorell 
Org.: Maishadansa luna zen

Campionat de tir amb arc
VIII Lance Medieval-Trencat 
de tir amb arc
11.30 h / Pont Trencat
Org.: Arc Sant Celoni

Itinerari teatralitzat: 
Camins, un viatge pels cinc 
sentits
Itinerari inclusiu i teatralitzat 
pel Parc del Montnegre i el 
Corredor
12 h / Santuari del Corredor 
(sortida)
Org.: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït (cal reserva 
prèvia)

Vermut i porronada
12.30 h / Plaça del Bestiar
Org.: Comissió Les 
Martinades

Ballada - Taller de Danses 
del Món
12.30 h / Plaça del Bestiar
Org.: Passaltpas

Dinar popular
14 h / Plaça del Bestiar
Org.: Comissió Les 
Martinades
Preu:10 €

Cinema en català: Gru 3, el 
meu dolent preferit
16.15 h / Sales Ocine 
Org.: CPNL - Consorci per a 
la Normalització Lingüística
Preu: 4,20 € (preu únic

Activitats infantils a càrrec 
d’Stop MareMortum
17 h / Plaça del Bestiar
Org.: Comissió Les 
Martinades

Lliurament de premis del 
concurs Anatomia del 
Còmic Celoní
i presentació del 15è número 
de la col·lecció Noves 
generacions
18 h / Sala Bernat Martorell

Inauguració de l’exposició 
Una mar de poesia, 
homenatge a Pablo Neruda
19 h / Rectoria Vella

Tast de vins
19.30 h / Sala Bernat 
Martorell
Org.: PDeCat Sant Celoni
Preu: 1 €

Correfoc
20 h / Plaça del Bestiar

Concerts
22.30 h / Teatre Ateneu 
Org.: Comissió Les 
Martinades
Preu: Gratuït, aforament 
limitat

Diumenge,  
12 de novembre
XVIIIa. Edició Montnegre 
BTT
8.30 h / Al CME Sot de les 
Granotes (sortida)
Org.: Club Ciclista Sant 
Celoni

Passejada: La Roureda  
del Montnegre
A càrrec de l’Escola de 
Natura del Montnegre i 
Corredor
9 h / A l’estació de RENFE 
de Sant Celoni (punt trobada

Hatha Ioga
A càrrec de Neus Gasulla
A les 10 i a les 11 h / Escola 
bressol municipal El Blauet
Org.: Maishadansa luna zen

Memorial pels celonins 
dels camps de 
concentració nazis
V Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni
11 h / Cementiri Municipal

Plantada de gegants
11.45 h / Pl. de la Biblioteca
Org.: Comissió Les 
Martinades

Cercavila de Gegants
12 h / Plaça de la Biblioteca
Org.: Comissió Les 
Martinades

Teatre: Exercicis d’amor, 
amb El Pont Flotant
12.30 h / Teatre Ateneu, sala 
gran
Preu: 8 € (general). 
Consulteu descomptes

Presentació dels equips 
del Club Futbol Sala Sant 
Celoni
17 h / CME Sot de les 
Granotes

Espectacle d’animació 
infantil, amb Jordi Yonietti
17 h / Plaça de la Vila

Concert i Ball de Festa 
Major, amb el grup Què 
Tal?
18 h / Teatre Ateneu

Túnel del Terror, El Castell 
encantat
18 h / Col·legi La Salle
Org: Comissió Les 
Martinades
Preu: 2 €

Dilluns,  
13 de novembre
Tallers de manualitats i 
xocolatada a 1 €
10.30 h / Pl. de la Vila
Org.: AMPA Soler de Vilardell

Inflables
10.30 h / Pl. de la Vila

Mou fitxa, jocs de taula 
infantils
11.00 h / Pl. de la Vila

Conferències per 
commemorar l’Any 
Sacharoff
11.30 h / Rectoria Vella

Teatre: Necessito un 
infermera, amb Els Atrevits
18 h / Teatre Ateneu 
Org: Esplai de la Gent Gran
Preu: 5 €

Dimarts,  
14 de novembre
Música per a infants i 
les seves famílies
15 h i 16 h / Centre 
Municipal d’Expressió

Dijous,  
16 de novembre
Presentació del llibre Els 
de pic i pala. La lleva del 
biberó
V Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni
19 h / Biblioteca l’Escorxador

VOC. Mostra audiovisual 
en català
19.30 h / Teatre Ateneu
Org.: Òmnium Cultural del 
Baix Montseny

Divendres,  
17 de novembre
Contes d’Andersen,  
amb Eva González
Hora del Conte. Cal 
inscripció prèvia
18 h / Biblioteca l’Escorxador

Sardanes de Sant Celoni 
amb la Cobla tres vents
18 h / Plaça de la Vila

Conferències i documental 
de cloenda
V Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni
19 h / Sala Bernat Martorell

Cinema: Pàtria. La llegenda 
d’Otger Cataló i els 9 
Barons de la Fama
20 h / Teatre Ateneu
Preu: Entrada lliure. 
Aforament limitat.

Cinema en VO: Kalo Pothi, 
un pueblo de Nepal, de M. 
Bahadur Bham
20.30 h / Sales Ocine 

Dissabte,  
18 de novembre

BiblioLab: Torres de rècord
Taller d’experimentació 
científica
11 h / Biblioteca l’Escorxador

Cinema en català: Cars 3
16.15 h / Sales Ocine 
Org.: CPNL - Consorci per a 
la Normalització Lingüística
Preu: 4,20 € (preu únic

Teatre: Les dones sàvies, 
de Molière
20 h / Teatre Ateneu 
Preu: 12 € (general). 
Consulteu descomptes

Primera Sessió  
Crónicas Nocturnas
Rol en Viu de Vampiro,  
la Mascarada.
21.30 h / Sala Bernat 
Martorell  
Org.: ALC Lucius Invictum i 
Club Alastor
Preu: Gratuït (previa 
inscripció)

Diumenge,  
19 de novembre
Presentació i exposició de 
Motos històriques
9 h / Plaça de la Vila
Org.: Carai com peta, entre 
el Montseny i el Montnegre

Capvuitada amb inflables i 
activitats infantils
10 h / Pàrking del Pavelló 
d’Esports 11 de setembre
Org.: AAVV Residencial 
Esports

Missa, concert i vermut a 
Sant Martí de Montnegre
Viu el Parc a Sant Martí
11 h / Sant Martí de 
Montnegre

Ball a l’Esplai,  
amb Parrilla
17.30 h / Casal de l’Esplai 
de la Gent Gran
Org.: Esplai de la Gent Gran
Preu: 4,€ socis, 5,€ no socis

Gala de lliurament del 
8è guardó Indaleci a la 
implicació social
18 h / Teatre Ateneu 
Org.: Ass. Neurològica Amics 
Baix Montseny
Preu: 7 €

Dijous,  
23 de novembre
Vagabundo en África,  
de Javier Reverte
Club de lectura de viatges 
Carretera & Manta
19 h / Biblioteca l’Escorxador

Divendres,  
24 de novembre
Cinema en VO:  
Hasta el último hombre,  
de M. Gibson
20.30 h / Sales Ocine 

Dissabte,  
25 de novembre
Teatre musical: Fantàstic 
cinema, amb L’Esplai de  
la Gent Gran
18 h / Teatre Ateneu
Preu: 8 €

Actuació musical i  
lectura de poemes
Dia internacional contra la 
violència vers les dones
18.30 h / Plaça de la Vila
Org.: PIEG - Plataforma 
d’Iniciatives per l’Equitat 
entre gèneres

Diumenge,  
26 de novembre
Ball a l’Esplai,  
amb P. Garcia
17.30 h / Casal de l’Esplai 
de Gent Gran
Org.: Esplai de la Gent Gran
Preu: 4 € socis; 5 € no socis

Dilluns,  
27 de novembre
Xerrada: Constel·lacions 
familiars. Què poden 
aportar al meu dia a dia?
A càrrec d’Elisabet Rodríguez
18.30 h / Biblioteca 
l’Escorxador

Dimarts,  
28 de novembre
Contes de mitja por,  
amb Alícia Molina
Hora del Conte a la Batllòria
17.30 h / Unió Batllorienca

Viatges amb la tieta,  
de Graham Green
Club de lectura l’Escorxador
19 h / Biblioteca l’Escorxador

Dijous,  
30 de novembre
Xerrada: Jugar per créixer
Tallers per a pares i mares 
d’infants de 0 a 3 anys
17.30 h / Sala polivalent de 
l’Escola bressol municipal El 
Blauet

BiblioLab: La grandesa  
del més petit
Taller d’experimentació per a 
joves i adults
18.30 h / Biblioteca 
l’Escorxador

Divendres,  
1 de desembre
Cinema en VO: Las 
inocentes, d’Anne Fontaine
20.30 h / Sales Ocine 

Dissabte,  
2 de desembre
Música i poesia: L’Amor 
fora de mapa, de Roc 
Casagran
19 h / Teatre Ateneu 
Preu: 12 € (general). 
Consulteu descomptes

Diumenge,  
3 de desembre
Espectacle infantil:  
El més petit de tots,  
de Lola Anglada
12 h / Teatre Ateneu 
Preu: General: 5 €. Menors 
de 10 anys: 3 €. Menors de 2 
anys: gratuït

Dissabte,  
9 de desembre
Festa de Nadal i solidària
Activitats de l’AV Can Coll
Al matí
Al local de l’AV de Can Coll
Org.: Ass. de Veïns Can Coll

Dimarts,  
12 de desembre
The magic cooking pot, 
amb Josh Valcárcel
Hora del conte en anglès a la 
Batllòria
17.30 h / Unió Batllorienca

Divendres,  
15 de desembre
Cinema en VO: Los 
caballeros blancos,  
de Joachim Lafosse
20.30 h / Sales Ocine

FESTES DE 
SANT MARTÍ


