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El Camp de Futbol 11 de setembre
ja gaudeix de la nova gespa
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Benvolguts veïns i veïnes,
Us fem a mans una nova edició de l’Informatiu, curull com sempre
de les accions més de destacades que s’han portat a terme en els
darrers mesos, com la nova gespa i la tan esperada millora del camp
de futbol 11 de setembre, festes majors de La Batllòria i Sant Celoni,
la Fira del Bosc que va creixent a poc a poc amb qualitat i participants... Voldria destacar la contraportada dedicada al 20è aniversari de la Fundació Acció Baix Montseny com a Centre Especial de
Treball donant suport a persones amb discapacitat i fent una gran
tasca social.
I posem atenció especial també a un tema que ens neguiteja a tots,
necessitem que ens ajudeu a mantenir el poble net, necessitem
també la vostra col·laboració! Ja veieu que a les zones d’aportació
de deixalles tenim punts on l’incivisme és més evident. Des de
l’Ajuntament ja fa temps que hi destinem més recursos, però junts
ho farem possible!
Per últim dir-vos que teniu nous canals de comunicació de l’Ajuntament, el Telegram i la renovada app! Estarà molt bé que els pugueu
tenir als vostres dispositius mòbils i així tenir un contacte més
directe amb tot allò que necessiteu i per on us puguem fer arribar al
moment les notícies que més us interessen!
Bona lectura!

Contactes d’interès

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni
Impressió: Impremta Pagès
Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació www.santceloni.cat

Atenció a la Ciutadania

Atenció al consum

Esports

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

OMIC
93 864 12 12
salutcomunitaria@santceloni.cat

Camp Municipal d’Esports
93 867 05 67
esports@santceloni.cat

Residus

Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes
93 848 69 13

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

Deixalleria Comarcal
de Sant Celoni
93 744 00 85

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

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

Sax Sala
Centre de Formació i Ocupació
del Baix Montseny
93 867 41 75
saxsala@santceloni.cat

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

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

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

Benestar Social

Escola Bressol municipal
93 867 38 87

Serveis Socials
93 864 12 12
comunitat@santceloni.cat

Rectoria Vella
93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

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

Servei a la dona
93 867 51 94

Emergències

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

Policia Local
93 864 12 17
092 (des de Sant Celoni)

Habitatge
Oficina Local d’Habitatge
93 864 12 15
habitatge@santceloni.cat
Jutjat de Pau
93 867 07 25

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

Mossos d’esquadra
93 867 45 85
112

Ràdio Municipal
93 864 12 21
radio@santceloni.cat

Emergències Sanitàries
112

Salut

Urbanisme

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

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

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
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Formació Permanent

Atenció a la dependència
93 864 12 12

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

Oficina de Turisme
93 867 01 71

Un poble viu i amb oportunitats
Prop de 400 esportistes gaudeixen
cada setmana del Camp de Futbol
renovat
Des del 3 de setembre, els 28 equips del Futbol
Club Sant Celoni gaudeixen de la nova gespa artificial del Camp de Futbol 11 de setembre per fer-hi
els entrenaments i els partits de lliga. Es tracta
d’una millora molt esperada i que es va programar
durant l’estiu per no afectar la temporada esportiva.
Les obres han permès solucionar alguns problemes
que s’arrossegaven d’anys anteriors, adaptar-se a
les necessitats modernes i resoldre definitivament
l’acabat d’algunes zones. L’actuació ha tingut un cost
de 360 mil euros.
En concret, aquestes han estat les millores:
• Substitució de la totalitat de la gespa per una
d’última generació. Inclou els marcatges corresponents de futbol-11 i futbol-7.
• Renovació el sistema de drenatge i recollida
d’aigües.

• Adaptació de la base asfàltica per adequar-la
a la planimetria general del terreny de joc.
• Millora del sistema de reg.
• Adaptació del terreny de joc per a la pràctica
de futbol-7, amb el marcatge corresponent i la
instal·lació de porteries abatibles als costats llargs
del terreny de joc.
• Instal·lació de xarxa de protecció a la zona
de la graderia.
• Previsió d’una zona d’escalfament de gespa artificial a la zona del gol del Passeig dels Esports.
• Substitució del marcador electrònic.
• Noves porteries de Futbol 11.
• Extracció de les bigues de fusta situades en el
perímetre del camp (al fons, al costat de l’Avinguda Catalunya) i pavimentació d’aquesta zona.

El Camp Municipal
d’Esports 11 de setembre,
un equipament amb
molta vida
Es tracta d’un dels equipaments esportius
amb més activitat del municipi. A més a
més del futbol, el Camp Municipal d’Esports acull diàriament els entrenaments
i partits d’hoquei i patinatge artístic i de
forma puntual, partits d’handbol i futbol
sala. I els matins, en horari lectiu, acull les
activitats de les escoles.
Disposa dels següents espais esportius:
• 1 camp de futbol de gespa artificial per a la
pràctica del futbol 7 i del futbol 11
• 1 pista coberta per a la pràctica de les modalitats esportives de l’hoquei, el patinatge
artístic, l’handbol i el futbol sala
• 1 pista poliesportiva exterior per a la
pràctica de l’hoquei, el patinatge artístic,
l’handbol i el futbol sala
• 1 pista poliesportiva exterior per als entrenaments de futbol i futbol sala que ha
estrenat la gespa artifical reutilitzada del
Camp de Futbol
• Locals socials per a les entitats de l’hoquei,
el patinatge artístic, el futbol i el ciclisme
• Servei de bar amb terrassa

Sant Celoni homenatja Jaume Pons posant el seu nom a la pista coberta
Des del divendres dia 7 de setembre la pista poliesportiva
coberta de Sant Celoni porta el nom de Jaume Pons, el reconegut entrenador del Club Patinatge Artístic Sant Celoni
que va morir sobtadament el 30 de novembre de 2017. El
bateig oficial de la pista es va fer durant l’acte d’homenatge
pòstum al tècnic que va portar a CPA Sant Celoni a proclamar-se campió de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i del món
de grups de xou petits el 2007 amb la coreografia ‘Química’.
Patinadores d’ara i d’abans, les seves famílies, representants
del club, de la Federació Catalana de Patinatge i de l’Ajuntament, van acompanyar la família de Jaume Pons durant
aquest sentit homenatge.
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Un poble viu i amb oportunitats
Millores de la pista
poliesportiva del
Pavelló Sot de les
Granotes
El Pavelló Sot de les Granotes ha començat
temporada amb el parquet renovat. L’actuació de
manteniment ha consistit en un polit, envernissat
i un nou marcatge dels camps de joc dels diversos
esports que s’hi practiquen: futbol sala, vòlei,
patinatge artístic, tir amb arc i handbol. D’aquesta manera s’ha aconseguit una pista de joc amb
condicions òptimes per a la pràctica esportiva de
tots els clubs que hi fan els seus entrenaments i
competicions.

PÒDIUM
Segueix l’actualitat
esportiva de
Sant Celoni i
la Batllòria
Cada divendres
a les 21 h
Descarrega’t el podcast a
www.radiosantceloni.cat o
a l’APP de Punt7 ràdio

4

25 anys de l’Arc Sant
Celoni. Felicitats!
L’Arc Sant Celoni ha complert 25 anys. Actualment té uns 120 socis que fan classes d’iniciació
de tir amb arc, competicions a l’aire lliure i en sala,
tirades socials.... Per celebrar l’aniversari, el club
va organitzar un acte dissabte 29 de setembre a
la Sala Bernat Martorell que va comptar amb la
presència de l’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor
d’Esports, Ernest Vilà. Si esteu interessats en la
pràctica del tir amb arc, podeu trobar informació
del club a www.arcsantceloni.org

125 persones participen al programa
setmanal d’activitat física per a gent
gran
Un any més s’ha iniciat el programa municipal
d’activitat física per a gent gran. 99 persones grans
de Sant Celoni i 26 de la Batllòria practiquen esport de forma periòdica amb els beneficis que això
comporta en la seva qualitat de vida. Les persones
que hi estiguin interessades poden apuntar-se a
l’àmbit d’Esports a la Rectoria Vella i a la Unió
Batllorienca.

Un poble bonic i agradable
Acabades les obres de modernització de l’enllumenat públic: menys despesa i menys contaminació
Aquest mes d’octubre han acabat les darreres obres
de millora de l’enllumenat públic de Sant Celoni
que permeten disposar d’una il·luminació més
moderna i eficient amb menys consum energètic i
menys contaminació. A finals de 2015, els treballs
de modernització ja van permetre començar a
recuperar els punts de llum que s’havien apagat
durant els tres anys anteriors.
El Pla Director d’Enllumenat públic de Sant Celoni
aprovat el novembre de 2014 ha marcat els passos a
seguir per posar al dia les instal·lacions, els criteris
sobre procediments i tecnologies per assolir els
nivells de seguretat i de confort nocturn adequats
pel municipi i per reduir les emissions de CO2 a
l’atmosfera i la despesa en consum i manteniment.
Sant Celoni compta amb 3.340 punts de
llum que es regulen des de 87 quadres. En el
moment d’elaboració del Pla Director d’enllumenat a Sant Celoni, l’any 2011, un 89,4% d’aquests
punts eren de Vapor de Sodi d’Alta Pressió, i la
potència total instal·lada era de 443 kW. Amb
l’aplicació total del Pla Director s’han substituït 563

lluminàries, la gran majoCONSUM
ANUAL
ria per tecnologia Led,150
suports o columnes i s’han
actualitzat 1685 lluminàries
existents, en aquest darrer
cas reduint de la potència
instal·lada i substituint les
reactàncies existents per reactàncies electròniques amb EMISSIONS / ANY
CO2
sistema de reducció de flux
en funció de l’horari. Totes
aquestes actuacions han
161,7
permès reduir el consum
Tones
energètic de mitjana en un
35 % en relació a l’any de
referència (2011) i això suposa un estalvi energètic
anual de 420.000 kW/h equivalent a una reducció
de les emissions a l’atmosfera de 161,7 tones de
CO2 anuals.

35%

La inversió total per fer-ho possible ha estat de
453.000 €, i s’ha comptat amb una ajuda del Programa de ayudas alumbrado exterior municipal
(FNEE) de fons europeus FEDER.

Millorem els espais públics compartits
Rehabilitació de la façana
de la Casa de la Vila
La façana de l’Ajuntament de Sant Celoni es podrà
rehabilitar gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona. La Casa de la Vila és un edifici
històric construït els anys 1924-1926 per l’aleshores
arquitecte municipal, Josep Domènech Mansana
que també és autor dels edificis de l’Ateneu, l’Escorxador, el Puigdollers i la Tèrmica. Durant els darrers
anys s’han fet obres de condicionament intern de
l’Ajuntament però ara s’atendrà la façana i les cobertes que amb el pas del temps s’han anat deteriorant.
El cost total de l’obra és de 360 mil euros.

En marxa les obres a la
plaça Josep Alfaras per
fer-la més gran i amb
prioritat pels vianants
Les obres de remodelació de la plaça Josep Alfaras
avancen a bon ritme. L’actuació és endreçar l’espai,
potenciar-ne l’amplitud, posar en valor la Torre de
ca l’Aymar, element arquitectònic que forma part
del recinte fortificat de Sant Celoni (segles XIII i
XIV), i donar prioritat als vianants. S’hi plantaran
5 til·lers i s’hi instal·larà un nou enllumenat. Les
obres tenen una durada prevista de 6 mesos.
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Un poble bonic i agradable
Volem un poble net, ens hi ajudes?
Les zones d’aportació de deixalles són un dels punts del municipi on l’incivisme és més evident: bosses al terra, cartrons sense plegar a
sobre dels contenidors, mobles i electrodomèstics abandonats... Des de l’Ajuntament ja fa temps que s’hi destinen més recursos però
sense la col·laboració de la ciutadania, és impossible!

Recorda, cada cosa al seu lloc
ON?

QUÈ?

ATENCIÓ

TAMBÉ PODEU FER ÚS DE

DEIXALLERIA
COMARCAL

Matèria
orgànica

Restes de menjar i de la
cuina, restes de jardineria de mida petita. No
llençar restes de poda i
sega de gespes

Als contenidors
de color marró
o crema

Aconsellable deixar les bosses
abans de les 15 h els dilluns,
dimecres i abans de les
7 h els dissabtes
Bosses sempre lligades i
millor compostables

Envasos
lleugers

Ampolles i bosses de plàstic,
llaunes, brics, porexpan,
paper alumini

Als contenidors
de color groc o
a la deixalleria

Aixafeu les ampolles,
ocupen molt menys espai!

Paper i cartró per reciclar,
diaris i revistes, caixes

Als contenidors de
color blau o a la
deixalleria

Dijous porta a porta a tot
el municipi i dissabte només
als carrers per a vianants
del centre.
S’inicia a les 13 h.
Deixar el cartró sempre plegat

Ampolles, pots i flascons

Als contenidors
de color verd o
a la deixalleria

No llençar miralls, finestres,
bombetes, fluorescents

Paper i
Cartró

Vidre

Voluminosos

Rebuig

Mobiliari, grans electrodomèstics, matalassos,
somier i estris diversos
de la llar

Al costat dels contenidors
per a rebuig o davant de la
porta dels habitatges

Residus domèstics que
no es puguin recollir
mitjançant altres serveis, o
que no es puguin reciclar

Als contenidors
de color verd fosc

Només el primer dimarts del
mes abans de les 6 del matí!

Polígon Industrial Molí de les Planes
Carrer del Rec del Molí, 4
Tel. 93 744 00 85

Horari:
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 i
diumenge de 9 a 14.30 h

Aconsellable deixar les bosses
al vespre i sempre lligades!

Denunciem conductes incíviques!
Des del juliol fins l’octubre, la Policia local ha denunciat
més d’una quinzena de conductes incíviques que infringeixen la llei algunes de les quals ja han acabat en sanció
- Llei sobre tinença d’animals potencialment perillosos:
3 sancions
- Llei de protecció d’animals: 3 sancions
- Llei de residus (abandonament de residus
a la via pública): 5 sancions

- Ordenança de bon veïnatge:
• Molèsties per sorolls contra establiments públics:
2 sancions
• Molèsties per sorolls en veïnat per música alta:
1 sanció
• Consum de begudes alcohòliques a la via pública
molestant el veïnat: 1 sanció
• Tinença d’un gos en condicions que destorben la
convivència veïnal o suposen un risc: 3 sanció

Si detecteu conductes incíqviques, si us plau, adreceu-vos a la Policia Local.
Us atendrem de forma confidencial

L’incivisme ens ha costat més de
13 mil euros aquest darrer trimestre
23 contenidors
de residus
cremats
8.500 €
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Reparació de
parets i passos
soterrats

3.000 €

Arbres malmesos
a la plaça Muriel
Casals

1.400 €

Vols adoptar un
gos o un gat?
A Sant Celoni i la Batllòria cada
mes s’abandonen una mitjana de
10 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.
Nom:
Sexe:
Edat:
Mida:

ROKY
Mascle
Adult
Gran

Nom:
Sexe:
Edat:
Mida:

CUCA
Femella
Adulta
Mitjana

Nom:
Sexe:
Edat:
Mida:

ASHY
Femella
Jove
Gran

Vine a veure’ls!

Masia Can Clarens Vallgorguina
Tel. 93 707 44 12
www.mascotesbcn.com

Un poble viu i amb oportunitats

Sant Celoni respira “Bosc”
durant tota una setmana!

La IV Setmana del Bosc d’enguany ha ajudat a conscienciar sobre la cura que hem de
tenir del nostre entorn i dels beneficis que ens comporta a nivell de salut. Tot a través de
les jornades tècniques, passejades, música, concursos... i la Fira, situada al voltant d’un
espai tan icònic i natural del nostre municipi, la Rectoria Vella el 20 i 21 d’octubre.

Jornades tècniques per
a professionals i públic
general
Participants, tant professionals com amateurs, van
assistir a la jornada “Boscos i Salut humana, una
aproximació per a la gestió forestal” en la qual es
va donar a conèixer els beneficis del bosc per a
la salut de les persones. La jornada Oportunitats
de comercialització de la fusta local de qualitat
va atraure un nombrós públic interessat. La pluja
va fer ajornar la primera de les sessions previstes
sobre La gestió de les castanyedes al Montnegre i
el Corredor que es farà més endavant.

Guiats per Martí Boada

La Fira del Bosc

Concurs Aparadors

La fira es va diversificar en diferents espais tots als
voltant de la Rectoria Vella. A la zona de demostracions la gent va poder participar d’un Taller d’ús
de Motoserra i d’una exhibició de tall de figures de
fusta. La zona infantil ubicada al Parc de la Rectoria va acollir els tallers de pirogravat, de figures
de fusta, de fang...i pels més atrevits proposava
llançar-se des de d’una súper tirolina. En els jardins
de la Rectoria s’hi van situar diferents Food truck
que permetien fer un tast tot escoltant contes o
música en directe. I la zona de les parades amb una
trentena de paradistes vinculats al món del bosc
(artesans de la fusta, productors del Montseny,
associacions i ONG’s...) donant a conèixer els seus
treballs, productes i projectes de proximitat.

Una trentena de
comerços de Sant
Celoni han participat decorant els seus
aparadors amb motius
i temàtica de bosc. Els
participants voten per
mitjà d’una butlleta
l’aparador que més
els agrada i entren en
el sorteig de 100 € en
vals de compra per
gastar en els establiments que hi han participat. El
mes de novembre coneixerem el comerç més votat
i la persona guanyadora. Sort!

Concurs Instagram

El dissabte 20 els assistents van gaudir d’una passejada familiar pel bosc i vam poder descobrir els
efectes dels boscos a la salut humana. Diumenge
21, visita comentada a la Col·lecció d’arbres amb
ascendència monumental, situada a l’arbreda del
Pertegàs, on els assistents van conèixer la col·lecció
“Tals pares, tals fills, una quarantena d’arbres joves,
fills d’arbres emblemàtics” de la mà de Martí Boada.

Aquestes són les imatges guanyadores del concurs
d’Instagram com a millors fotografies d’ambient i
artística. Felicitats!!

Premi Bosquerol
El Premi Bosquerol de l’any ha estat per Josep Maria Cassi, propietari d’una empresa familiar local
amb 5 generacions vinculades al món forestal.
L’acte va començar amb El bosc canta, una cantada amb la participació d’alumnes de les escoles del
municipi. Un cop lliurat el guardó, els assistents
van gaudir del concert Sona a Bosc 2.0, a càrrec
del Grup de percussió i la Big Band del Centre
Municipal d’Expressió.

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE
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Un poble viu i amb oportunitats
Aquesta tardor, apunta’t
al Voluntariat per la Llengua
Un any més s’obre el període d’inscripcions
pel Voluntariat per la llengua, el programa
per practicar català a través de la conversa. Es
basa en la formació de parelles lingüístiques
formades per un voluntari, que parla català
fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. Va adreçat a persones majors de 18 anys i suposa un
compromís mínim de 10 hores (una hora a la
setmana durant deu setmanes) per tal que voluntari i aprenent puguin trobar-se i conversar,
on vulguin i del tema que vulguin.

Aquesta tardor, si disposes d’una hora a la setmana per compartir amb una altra persona que
està aprenent català i vol practicar-lo fora de
l’aula, posa’t en contacte amb l’Oficina de Català
de SantCeloni.
Oficina de Català de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13
santceloni@cpnl.cat
Facebook: www.facebook.com/ocsantceloni

La biblioteca
estrena Bebeteca,
un espai per a
nadons
Tots els dimarts i dimecres de 10 a 13.30 h, la
Biblioteca l’Escorxador obre la Bebeteca, un espai
a la sala infantil perquè pares i mares vagin amb el
seu nadó a jugar i mirar contes amb altres famílies.
Un espai on compartir moments i posar en comú
temes de criança. Cal estar atents al web i xarxes
socials de la Biblioteca l’Escorxador perquè aviat
programaran activitats.

Una exposició del Palau de la Virreina
recorda la galeria Tau de Sant Celoni
La desapareguda galeria Tau de Sant Celoni era
present a l’exposició La fotografia “creativa” a
Catalunya (1973-1982), que es va poder visitar
fins fa poc al Palau de la Virreina de Barcelona. La
mostra presentava el sorgiment d’una generació
de fotògrafs que van reivindicar el reconeixement
de la fotografia creativa o d’autor com un art
autònom en els anys setanta i vuitanta. És el cas
de la galeria Tau de Sant Celoni que va obrir les
portes el 31 juliol del 1976 al carrer de Prim i va
ser la tercera galeria de l’Estat dedicada exclusivament a la fotografia. Gestionada com a cooperativa pels dotze afeccionats a la fotografia que la
van promoure, malauradament va tenir una vida
curta: va tancar el 1979. Amb tot, com que havien
establert llaços de col·laboració amb la galeria
Spectrum de Barcelona, feien bona part de les

mostres que aquesta produïa; per això van poder
fer 56 exposicions, amb fotògrafs reconeguts, tan
internacionals com de l’Estat. Entre els capdavanters de la galeria van destacar Miquel Nauguet
i Quim Reberté; també hi havia Ferran Millan,
Jaume Grau, Joan Canals, Tomàs i Manel Gimeno,
Eduard Domènech, Imma Nauguet, Joan Muntasell... Darrerament s’ha publicat el catàleg de la
mostra, que recull la informació i les fotografies
que hi havia a l’exposició.
L’any que ve, entre els mesos de febrer i març es
podrà veure a la Rectoria Vella una exposició
sobre la galeria Tau, promoguda per Joaquim
Reberté amb el suport de l’Ajuntament.

El cinema en
versió original
VO Altrium
programa
pel·lícules
per a adults i
infants
Per tercera temporada, el mes de setembre es va reprendre l’oferta de cinema
VO Altrium que cada divendres a les
20.30 h del vespre proposa cinema en
versió original subtitulat per 4,50 €.
A aquesta oferta, que ha aconseguit
fidelitzar un nombrós públic, s’hi
ha afegit des de fa poc el cinema en versió original pels més
petits, el tercer dissabte del mes
a les 16.30 h. No deixeu escapar
aquesta entretinguda forma
d’aprendre idiomes en família!
Consulteu l’oferta a:
www.santceloni.cat/
altrium
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Les Festes de Sant Martí celebraran
el centenari de l’orquestra La Lira
Aquest any celebrem el centenari
de la fundació de l’orquestra La
Lira a Sant Celoni el 1918. Però
no només commemorem els 100
anys de la seva formació, sinó
que també fa 50 anys que es va
dissoldre l’orquestra: era el 1968,
després de 50 anys de funcionament.
Per commemorar-ho, per les
Festes de Sant Martí es farà
una conferència de Rafael
Jiménez i una exposició a
Can Ramis el divendres 9
de novembre. El plat fort
musical s’ha preparat
des del Centre Municipal
d’Expressió: la Big Band, dirigida per Josep
M. Aparicio, retrà un homenatge a La Lira fent els
actes que una orquestra de l’època feia un diumen-

ge de festa major... i amb músiques d’aquell temps.
La Big Band esdevindrà La Lira per un dia: el diumenge 11 de novembre acompanyarà les autoritats
a l’ofici, tocarà a la missa, a la cercavila amb gegants,
farà sardanes i concert vermut abans de dinar... i a
la tarda gaudirem del concert i ball amb La Lira-Big
Band a l’Ateneu.
Aquest any ja s’han fet dos actes més per celebrar el
centenari de l’orquestra, preparats per la Big Band
del Centre Municipal d’Expressió:
- El 10 i 11 de febrer, en el Ball de Gitanes, La Principal de Ferro, formada per alumnes i professors
del Centre Municipal d’Expressió, va dedicar els
enllaços a repertori de l’època de La Lira.
- El diumenge 20 de maig la Big Band va fer un
magnífic concert a l’Ateneu, organitzat per l’Esplai
de la Gent Gran, també amb músiques del temps
de La Lira.

Orquestra cobla La Lira el 1931

Consulteu el programa sencer a:
www.santceloni.cat/festesdesantmarti

Bona nota a la #FM Sant Celoni
La reunió de valoració de la Festa
Major va posar en comú l’opinió
de més de trenta persones,
representants de les entitats i la
quarantena de missatges fets
arribar per la ciutadania.
Entre els aspectes ben valorats es va destacar l’encert
del retorn de la senyoreta
Muntanyetes com a
personatge dinamitzador del Corremonts,
el Punt Lila situat a Barraques per promoure la prevenció de
situacions de violència de gènere o masclista, els punts d’aigua al carrer, l’ambientació amb
banderoles de colors d’algunes places i carrers, la
descentralització d’algunes activitats als barris, la
bona oferta de concerts i en general, el programa
d’activitats ampli i divers.
Entre les moltes propostes per l’any vinent hi ha
una baixada de carros o canviar algunes activitats
de dia: passar la rucada a la tarda i el correxarrups
i correfoc infantil traslladar-los al cap de setmana
fort de FM. A l’apartat de millores, es va parlar per
exemple, de l’organització del Holi Colors.
Moltes gràcies a tots i totes per fer gran
la Festa Major de Sant Celoni!!
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Un poble viu i amb oportunitats
Les escoles de Sant Celoni i la Batllòria
formen a més de 4.000 alumnes
Un curs més, s’ha incrementat el nombre d’alumnes escolaritzats al municipi que supera els 4.000. D’aquests,
ha crescut l’opció per la Formació Professional de Grau Superior amb la consolidació de la Química Industrial i
la Mecatrònica Industrial. També, s’ha incrementat l’alumnat dels batxillerats científic i tecnològic.

Escoles
Bressol

Les escoles bressol acullen 172 alumnes.
Cal destacar que, malgrat el descens de la
natalitat, ha crescut el nombre de famílies
que fan l’opció d’escolarització al 0-3

P3 - P5

215 infants han començat P3. El 97 % de les
famílies han pogut escolaritzar el seu fill a l’escola
escollida en primera opció. Aquest curs ha
davallat una mica els infants escolaritzats a
P3 degut a descens de la natalitat al municipi.

1r - 6è
primària

ESO

Batxillerat
i cicles
formatius

L’ESO ha superat els 1.000 alumnes a les aules
per acollir l’increment que hi ha hagut a les aules
de primària en els darrers anys. Per poder encabir
tot l’alumnat, l’Institut Baix Montseny ha passat
de 3 a 4 grups a 1r i 2n d’ESO.

L’Institut Baix Montseny escolaritza més de 400
alumnes als diferents batxillerats i cicles formatius.
Cal destacar:
• La consolidació de la formació en Química
Industrial al nostre municipi amb molt bona
acollida per part de l’alumnat.
• L’increment del nombre d’alumnes que opten
pels batxillerats científics i tecnològics.

Es manté constant el nombre d’alumnes a
l’educació primària, amb prop de 1.500
alumnes. Com en els darrers anys, les aules
de primària pugen molt plenes i en alguns
casos amb grups desdoblats.

• L’increment del nombre d’alumnes que opten per
la Formació Professional de Grau Superior de
Mecatrònica Industrial.

El regidor de Cultura i Educació, Raül Garcia, destaca que “els centres educatius del municipi treballen dia a dia per millorar l’èxit educatiu i les competències
professionals de tot l’alumnat. Un bon exemple és la consolidació de la Formació Professional amb més d’un 80% d’inserció laboral de l’alumnat”.

Alumnes, mestres i persones voluntàries
commemoren els 30 anys de l’Escola d’adults
Un centenar de persones van participar a la inauguració del curs de l’Escola d’Aduts que va representar el primer acte de celebració del 30è aniversari
de l’escola. La trobada va ser molt emotiva i va
permetre recórrer la història del centre a través
de les vivències personals dels seus protagonistes,
alumnes, mestres i voluntaris, compartides en una
taula rodona.
Els alumnes de fa 30 anys van poder explicar com
l’escola surt de la demanda ciutadana d’un grup
de dones que de petites no van tenir l’oportunitat
d’estudiar i que de grans tenien el neguit d’aprendre i créixer com a persones. També es van poder
visualitzar els canvis socials a través de les històries
explicades en primera persona.
Traslladar l’Escola d’adults al nou Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala, inaugurat el setembre de 2010, va suposar un pas imprescindible i molt important en la qualitat del servei.
En la seva intervenció, l’alcalde Francesc Deulofeu
va agrair la implicació d’alumnes i professors i
l’aposta política de tots els equips de govern que
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han passat pel consistori en aquests 30 anys. També va manifestar la voluntat de l’equip de govern de
continuar amatents a les necessitats dels ciutadans i
treballar per donar-hi resposta. En aquest sentit, va
anunciar que “un dels nous reptes amb què estem
treballant per mitjà d’un servei d’orientació per
a joves, és anar a buscar i acompanyar joves amb
baixa qualificació professional que els hi costa apropar-se al món de la formació.”

30
anys!

Tens fills o filles
entre 0 i 16 anys?
Coneix tota l’oferta
d’activitats educatives,
musicals, culturals,
esportives...
que tens el teu abast!

Creixem en família 0-16
www.santceloni.cat/
creixemenfamília

Fem costat al jovent
que busca feina!
Amb la voluntat de col·laborar en la millora de l’ocupació dels i les joves de Sant Celoni i rodalies, l’Ajuntament de
Sant Celoni està tirant endavant diverses iniciatives i programes, algunes d’elles amb col·laboració d’altres institucions.
Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, és l’equipament de referència per a aquestes actuacions
que repassem tot seguit.

115 joves inscrits al Registre de Garantia Juvenil. Del 2015 al 2017, una professional ha ajudat
als joves de forma personalitzada en la inscripció a
aquest programa que ofereix formació i contractes
de pràctiques a joves menors de 30 anys. Finançat
amb fons europeus.
21 joves han trobat feina gràcies a l’orientació
personalitzada oferta per mitjà dels programes
Reenganxa’t (2016) i Gentis integrals (2017) i
Servei Municipal d’Ocupació. Es tracta d’un servei individualitzat d’orientació laboral i de recerca
de feina conduit per la Fundació Gentis i el Servei
Municipal d’Ocupació, que dona suport als joves
en la seva recerca de feina. S’han atès 41 joves i 21
s’han inserit al mercat laboral.
Joves en pràctiques contractats per l’Ajuntament. Des del 2016, cada any l’Ajuntament de Sant
Celoni contracta joves en pràctiques menors de 30
anys inscrits a Garantia Juvenil i al Servei Municipal d’Ocupació. L’any 2016 es van contractar 5
joves, al 2017 4 joves i aquest 2018 comencen els
darrers 4 com a tècnics de participació ciutadana,
de tecnologies de la informació, de suport a Espai
públic i de disseny Apps.
24 joves de 16 a 18 anys que ni estudien ni
treballen participen al Centre de Noves Opor-

tunitats. S’ofereix orientació individualitzada, es
treballen les habilitats personals i de grup, tallers,
tastets professionals i formació a mida. La UTE
Intermedia-Main col·labora de manera conjunta
amb els diferents serveis de l’Ajuntament com
el Servei Municipal d’Ocupació, Escola d’adults,
Serveis socials... que deriven els i les joves a aquests
programes. S’han fet dues edicions des del 2016:
la primera va atendre 37 joves dels quals 9 van
retornar al sistema reglat d’educació i 14 es van
inserir al mercat laboral. La segona està en marxa i
atén 24 joves.
10 joves fan el Curs de formació professionalitzadora de mosso de magatzem. Gràcies a
aquesta formació professionalitzadora i capacitadora desenvolupada per la Fundació Gentis, 10
joves es van treure el carnet de carretoner i 4 van
trobar feina.
32 joves participen al Pla de Transició al
Treball, 17 d’ells en el perfil d’Auxiliar de Comerç
i Atenció al Públic i 15, en el perfil d’Auxiliar de
Muntatges d’Aigua, Llum i Gas. Dels 27 joves que
van participar el curs passat, 3 s’han inserit en el
mercat laboral, 15 han retornat al sistema reglat
d’educació a estudiar el cicle formatiu de grau
mitjà, 3 s’estan traient l’ESO i 4 el curs pont d’accés
a grau mitjà.
15 joves fan el Curs pont d’accés a grau mitjà
a l’Escola d’Adults. Dels 8 joves que el curs passat
es van presentar a la prova d’accés a grau mitjà, 5
estan cursant actualment un cicle formatiu de grau
mitjà.
21 joves s’estan traient l’ESO a l’Escola
d’Adults. Dels 22 joves que el curs passat feien el
GESO, 13 van obtenir la titulació de Graduat en
Educació Secundària, 6 dels quals han retornat al
sistema reglat d’educació.

2a Jornada d’Emprenedoria
Emprèn Baix Montseny
L’Ajuntament de Sant Celoni organitza la 2a Jornada d’Emprenedoria el 27 de novembre al Bar
del Teatre Ateneu amb l’objectiu de posar en valor
l’emprenedoria i el seu impacte en l’activitat econòmica i el teixit productiu al Baix Montseny. Es
tracta d’una sessió de treball i intercanvi adreçada
a persones emprenedores, empreses de qualsevol
sector econòmic, responsables polítics i tècnics de
l’administració i d’entitats socioeconòmiques.
Es comptarà amb testimonials d’èxit d’emprenedoria i/o de la Reempresa, es facilitarà accés als
serveis i recursos que l’Ajuntament ofereix a les
empreses i a les persones emprenedores i es tancarà
amb un dinar&networking.

El Servei Municipal d’Emprenedoria ofereix un
suport tècnic especialitzat i acreditat per la Generalitat de Catalunya (Catalunya Emprèn) i la Diputació de Barcelona, adreçat a persones interessades a
crear una empresa i a les empreses ja constituïdes.

34 joves s’estan traient l’ESO a distància través de l’IOC, amb tutories presencials a l’Escola
d’Adults. Els curs passat, 8 joves van obtenir la
titulació de Graduat en Educació Secundària de
l’IOC.
263 joves registrats a la borsa de treball del
Servei Municipal d’Ocupació de Sant Celoni. Són
joves en recerca de feina i representen el 23,1 % del
total d’inscrits en el servei. Conscients d’aquesta
realitat el Servei ha incorporat nous mitjans de comunicació, com el facebook, el twitter, whatsapp...
per fer arribar les ofertes de feina i altres informacions d’interès a aquest sector de la població.

Si ets jove i estàs a l’atur, busques
una millora de feina, o vols
formar-te,vine a Sax Sala i
t’ajudarem!
Sax Sala-Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Tel. 93 867 41 75
formacio@santceloni.cat
www.santceloni.cat/formacioocupacional
www.santceloni.cat/smo
orientaciolaboral@santceloni.cat

27 de
novembre
Bar Teatre
Ateneu

Les darreres xifres del servei mostren un increment
d’empreses creades gràcies al suport del servei
generant llocs de treball, consolidant l’autoocupació
com una alternativa al món laboral.
Inscriu-te a www.santceloni.cat/formularis
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Un poble viu i amb oportunitats
El Punt lila per festes, un nou recurs
per prevenir la violència de gènere
La Festa Major de Sant Celoni va estrenar un nou
recurs per lluitar contra la violència de gènere, un
Punt lila. Durant les tres nits de concerts, professionals d’aquest àmbit van oferir informació
i assessorament a més de 500 persones des de
l’espai de Barraques. La iniciativa s’emmarca en la
col·laboració que s’ha establert entre el col·lectiu
Gita de bruixa, la Plataforma per l’Equitat entre
Gèneres (PIEG) i l’Ajuntament: A més del Punt
lila, s’han promogut accions de formació de les
persones que atenen les Barraques als espais de
festa, de sensibilització de la ciutadania mitjançant
falques, fullets i altres elements d’informació, així
com el disseny del Protocol d’actuació contra les
agressions masclistes en espais lúdico festius del
Baix Montseny. Aquestes accions compten amb
l’acompanyament de la Policia local, Mossos
d’Esquadra i serveis de Salut.

Grup de suport a
familiars de persones
amb dependència.
T’hi apuntes?
Un any més, l’Ajuntament de Sant Celoni ha
engegat el Grup de Suport Emocional i Ajuda
Mútua (GSAM) adreçat a cuidadors i cuidadores
no professionals de persones dependents amb el
suport de la Diputació de Barcelona. L’objectiu del
Grup és evitar la sobrecàrrega emocional i física,
disminuir l’estrès, oferir suport psicològic i ajuda, a
més d’aconseguir que els cuidadors coneguin altres
voluntaris i hi puguin intercanviar experiències.
El grup format per 15-20 persones, compta amb
l’acompanyament d’una psicòloga. En conjunt
es duran a terme 16 sessions, tots dimecres de
10 a 11.30 h.
Encara hi ha places disponibles. Persones
interessades cal adreçar-se a: Àrea de Comunitat,
plaça de Josep Alfaras,6 - telèfon 93 864 12 12 o
enviar un correu a comunitat@santceloni.cat

Apunteu-vos
a l’agenda!

Sant Celoni
commemora el Dia
Internacional del
Càncer de mama

Dissabte 24 de novembre

Dia internacional per a
l’eliminació de la violència
envers les dones

Amb motiu del Dia Internacional contra el càncer
de mama, la Junta Local de Catalunya Contra el
Càncer va organitzar el 20 d’octubre, un dissabte ple d’activitats amb la col·laboració de moltes
entitats. repartiments de llacets roses, informació,
trobada i ballada dels gegants i gegantons de les
escoles, il·luminació de la façana de l’Ajuntament.
I pel diumenge 28, la tradicional gran Tarda de
dansa amb la col·laboració de les escoles de dansa
del Baix Montseny.

La PIEG en col·laboració amb
l’Ajuntament organitzarà un acte
a la tarda a la plaça de la Vila
Dissabte i diumenge
15 i 16 de desembre

La Marató de TV3

El Col·lectiu 08470 organitza tot un
programa d’activitats amb la col·laboració
de moltes entitats i ciutadania

Nous canals de comunicació
amb la ciutadania
TELEGRAM
@ajsantceloni
Té unes característiques i funcionalitats
similars al WhatsApp però amb certs
avantatges com per exemple que no
emmagatzema fitxers multimèdia a l’aparell,
no utilitza les dades de contacte dels
usuaris quan es creen grups i compleix els
requisits de la nova Llei de Protecció de Dades.

INSTAGRAM
@ajuntamentsantceloni
Atenció! L’anterior compte municipal @ajsantceloni
amb 1984 seguidors va ser piratejat el 27 de setembre
passat, i estem fent gestions per recuperar-lo.
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APP
Sant Celoni
i la Batllòria
Aplicació renovada que permet
consultar notícies, l’agenda,
enviar incidències a la via pública
amb fotos, rebre avisos i notificacions, seguir rutes i itineraris del
municipi o concertar entrevistes
amb l’alcalde, connectar amb la
ràdio municipal i amb totes les
xarxes socials municipals.
L’aplicació “Sant Celoni” està disponible per a dispositius Android,
i durant les properes setmanes
també per a iOS.

La Batllòria
Gran èxit
de la Festa
Major
d’estiu!
Un altre any, la Festa Major de la Batllòria ha estat
un gran èxit. Enguany, i com a novetat, s’ha muntat una carpa oberta en comptes del tradicional
envelat, i s’ha afegit un segon escenari a la plaça de
l’església, tot i que, a causa de la pluja, la Revetlla
de Festa Major es va haver de celebrar a la Unió
Batllorienca.

El concert de Reggae per Xics va ser tot un èxit i tot
seguit, vermut popular gentilesa de les entitats que
muntaven les barres

Com a aperitiu de la Festa Major, el tradicional Trial
4x4 va deixar bocabadat a més d’un, tant dissabte
18 com diumenge 19 d’agost

A la carpa de les pistes, el Dj Ramon i La Tribut FM
van fer ballar a tothom divendres fins la matinada.
Dissabte va ser el torn de Tirando Sillas, Hora de
Joglar i Albert Dj

La pluja no va permetre fer la cercavila però els
geganters van presentar els nous gegantons

El correfoc amb els diables de Sant Celoni i Breda
va fer front a la pluja

I ara,
a punt per la
Festa Major
d’hivern!!!
El pati de Can Bruguera va acollir una Hora del conte
molt festiva

El concert de Festa Major es va fer sota la carpa
amb l’assistència d’un nombrós públic

Pedra de la Pau engalanada
Per iniciativa dels comerciants de la Batllòria, i amb
la col·laboració del Consell de Poble, el mes de juliol
es va enjardinar la Pedra de la Pau. Aquesta obra va
ser el resultat d’un moviment social reivindicatiu
contra la guerra d’Irak. Els membres de la desapareguda revista El Llor1 de la Batllòria van realitzar diferents accions mobilitzadores al poble per mostrar
el seu rebuig a la situació social del moment. Sota la
coordinació de l’artista local Xim, veïns i veïnes de
la Batllòria, de forma solidària i desinteressada, van
engalanar amb mosaics la Pedra de la Pau durant
l’assentament Imagine, que es va celebrar els dies 25,
26 i 27 d’abril de 2003.

Petits i grans van
competir amb els escacs

Comencen les obres
per millorar l’accessibilitat al Cementiri
de la Batllòria
Durant les properes setmanes començarà la segona
fase de les obres d’adequació de la part antiga del
Cementiri de la Batllòria que se centraran en el
paviment i l’accessibilitat. La part antiga del recinte
té un desnivell de 6 metres que fa que la circulació
pel seu interior per a les persones amb mobilitat
reduïda sigui molt dificultosa. Aquestes obres volen
resoldre aquestes deficiències i corregir-les per
poder garantir l’accessibilitat a la major part del
Cementiri. Tenen un cost de 168.186, 14 €.

Un carril bici unirà Sant Celoni i la Batllòria
Sant Celoni i la Batllòria tindran un carril per a bicicletes asfaltat i il·luminat. Així ho va confirmar el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet
durant la inauguració del carril bici de Santa Maria
de Palautordera el passat 6 d’octubre. La Generalitat
ha respost així a la petició que li havia fer arribar

l’Ajuntament de Sant Celoni recollint una proposta de membres del Consell de Poble. El conseller
Calvet es va comprometre a projectar i executar una
xarxa de carrils bici que enllaci la via de Palautordera amb Sant Celoni, Gualba, La Batllòria i Breda, en
el que s’anomenarà l’anella del Baix Montseny.
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Espai Obert
Vols cantar a la
coral Briançó?

Recollida de taps per la investigació
de la neurofibromatosis

La Coral Briançó de Sant Celoni es va
fundar el 1983 i és membre de la FCEC.

Una família celonina amb un nen que pateix
neurofibromatosis (NF) ha iniciat una campanya de recollida de taps que permetrà
sumar recursos econòmics per combatre la
malaltia. El taps tenen valor perquè en reciclar-se, el sector de la recuperació en pot fer
compensació econòmica ja que esdevenen
matèria primera rica per a la generació de
nous productes.

Vine a cantar amb nosaltres!
Assagem els dimecres de 20.30 a 22.30 h
a la Sala Bernat Martorell
(plaça de la Vila, 25, entrada pel carrer
Sant Josep, 97, de Sant Celoni)
Tel. 627 54 50 97
coralbrianco@gmail.com

Sessió formativa
per a Entitats

La recollida de taps es pot fer a través de
contenidors específics situats a diferents
establiments, escoles... del municipi i a
la Deixalleria. Els beneficis es destinen a
l’Institut Oncològic de Catalunya (ICO) que fa
recerca avançada al voltant de la NF.
La neurofibromatosis és una malaltia rara que
afecta a un de cada 3.500 nadons. Les complicacions que presenta són principalment el
desenvolupament de tumors que creixen a
tot el sistema nerviós i produeixen altres alteracions com ara canvis a la pell i deformitats
en els ossos llargs. És crònica, hereditària
dominant i degenerativa.

I quins són els
taps solidaris?
• Taps d’ampolles d’aigua,
refrescs, oli,..
• Taps de plàstic de brics
• Tapes d’envasos de mantega,
pintura, caixes de tovalloletes
• Pistoles de plàstic de productes
de neteja
• Taps d’envasos de xampú,
sabó, mascaretes,..
• Taps d’envasos de lentilles
• Caixes de seda dental

- Resoldrem dubtes sobre l’assegurança de
Responsabilitat Civil, la Llei de Protecció
de Dades i els tràmits administratius bàsics
- Donarem les eines necessàries per tal
que les entitats us pugueu adaptar a la
normativa vigent

7

Dimecres,
7 de novembre

- 7 de la tarda
- Sala Bernat Martorell
de Can Ramis

Partits i entitats sobiranistes recorden
l’1 d’Octubre a Sant Celoni i la Batllòria

La Batllòria ha donat nom al parc proper a
l’escola: Parc de l’1 d’Octubre. Dissabte 29
de setembre ho van celebrar amb gegants,
tallers infantils, hissada de la bandera i parlaments.
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Diumenge 30 de setembre, els col·legis
electorals van recuperar les urnes que un
any després es van omplir de missatges per
al Govern de la República. Tot seguit, a la
plaça de la Vila es va llegir la Declaració de
Sant Celoni.

Un any després del Referèndum, molta gent
es va concentrar a les 12 del migdia davant
el seu lloc de treball i als col·legis electorals.
Davant l’Ajuntament de Sant Celoni s’hi va
aplegar molta gent i es va llegir el manifest
de l’Associació de Municipis per la Independència.

Grups municipals
Respecte.
Democràcia. Unitat.
Sant Celoni sempre ha estat una vila
solidària, compromesa amb els valors del
respecte, la pau i els drets humans. Un
bon exemple són tots els actes i mobilitzacions multitudinàries que la societat celonina
ha protagonitzat des de ja fa més d’un any
com a denúncia de la repressió que està
portant a terme l’Estat espanyol i en solidaritat amb els presos polítics,
exiliats i represaliats. I també molta d’aquesta gent ha volgut visualitzar la situació d’injustícia que estem patint amb diversos símbols
(sempre respectuosos) al carrer.
Però malgrat això portem unes setmanes on és notícia una actitud
totalment contrària al que descrivíem anteriorment. Petits grups d’encaputxats, d’indrets diversos, ben entrada la matinada, es dedicaven
a destrossar tot allò que, des del dret d’expressió i la democràcia, els
hi molestava. Fins i tot alguns veïns i veïnes han patit atacs pel simplement de tenir una opció política definida.

Volem Sant Celoni
més net i endreçat!
Si passeges pels carrers de Sant Celoni podem veure que al nostre poble manca neteja
i ens trobem els contenidors de recollida
selectiva plens fins a dalt. Papers, cartrons
i envasos de tot tipus ocupen les voreres i la via pública. Les
males herbes creixen als jardins i als diferents espais verds de
la població. Les papereres estan plenes i hi ha grafits o papers
enganxats en les parets. Tot plegat dona una sensació de tenir un
poble brut i mal endreçat.
Aquest fet és més greu encara si tenim en compte que l’equip de
govern actual, està incomplint el Pla de Govern que es va aprovar
a principis de la seva legislatura. L’objectiu número ú d’aquest
Pla de Govern 2016-19 contempla fer de Sant Celoni un “poble
bonic i agradable”.

40 anys de
Constitució espanyola
TRENQUEM EL 78!
6 de desembre ·
Ateneu de Sant Celoni
Amb el títol Trenquem el règim del 78, construïm
República la Clau i la CUP organitzem una jornada
de debat i reflexió sobre el que va significar la transició espanyola i el pacte de poder que va permetre
perpetuar aquest règim.
I ho fem precisament el 6 de desembre, el dia que se
celebra el 40è aniversari de la redacció i aprovació de
la Constitució espanyola. Precisament en un moment
en què la societat catalana rebutja la monarquia

Jovent Republicà
es presenta a
Sant Celoni
El passat 6 d’octubre va tenir lloc
a la plaça de la Biblioteca la festa
de presentació de la secció local de
Jovent Republicà a Sant Celoni i la Batllòria, amb un sopar
popular a la fresca, concert, parlaments, jocs i fins i tot un
campionat de videojocs. Jovent Republicà, o les Joventuts
d’Esquerra Republicana de Catalunya, és una nova organització republicana que treballarà des del nostre municipi en
la defensa d’un nou país des dels valors de l’ecologisme, el
socialisme i el feminisme.
El Jovent Republicà és tota una injecció d’energia al projecte independentista a Sant Celoni i la Batllòria, tot just quan

Bon dia celonins i celonines,
En primer lloc des d’ICV Sant Celoni i
la Batllòria volem expressar les nostres
condolences i suport als afectats per les
inundacions a l’illa de Mallorca, especialment als del municipi de Sant Llorenç.
D’altra banda també ens agradaria aprofitar aquest espai per
a mostrar el nostre suport a aquelles accions i persones que es
duen a terme per a la reclamar la llibertat dels presos polítics
a Catalunya.

L’espai públic no és neutral. És divers. És de tothom, i tothom
s’ha de poder expressar, sempre des del respecte i la llibertat.
No és el mateix posar un llaç groc que arrencar-lo. Posar-lo és la
denúncia d’una injustícia. Treure’l és la censura, és la negació a la
llibertat d’expressió, la justificació als carcellers i a la repressió política.
Cal recordar que la bandera estelada és el símbol d’un anhel i d’una
reivindicació democràtica reconegut pel Parlament de Catalunya (resolució 497/X). Que a Sant Celoni en les successives consultes i eleccions
les opcions independentistes superaven el 60% de l’electorat. Que,
per exemple, l’estelada de la rotonda de la porta de ponent va ser
aprovada en ple municipal el 2013 a proposta d’una moció de la JNC
amb el suport de 3500 signatures i els vots a favor d’onze regidors i
dues abstencions dels disset totals.
Això és democràcia. D’això va la llibertat d’expressió. Alguns, però,
pretenen aconseguir al carrer allò que no han aconseguit a les
urnes. Alguns no han paït que van perdre unes eleccions en un escenari totalment manipulat el 21 de desembre. Alguns no paeixen que a
Catalunya haguem pogut votar en referèndum la nostra independència. Adaptant les paraules de l’Ovidi, a alguns no els hi agrada que es
parli, es pensi o es voti sobre la independència. Són els mateixos que

Aquest objectiu estratègic tenia tres punts: neteja i embelliment,
millora de la mobilitat tant a peu com en cotxe i fer una campanya de civisme integral per poder conscienciar als ciutadans de
Sant Celoni de la necessitat de tenir cura del nostre poble. Dels
tres punts únicament s’ha fet la campanya de civisme. Però cal dir
que les campanyes de civisme s’han de programar i implementar
després que l’administració local hagi fet els seus deures i és
evident que l’equip de govern actual no ha fet aquests deures.
Donar la culpa al ciutadà dient que és incívic no és la millor
solució per resoldre les problemàtiques vinculades a la manca de
neteja del nostre poble.
Es necessari que l’actual equip de govern sigui resolutiu, és a
dir, faci actuacions concretes per netejar en profunditat racons
que estan molt bruts i deixats, però potser també és el moment
de fer un canvi de paradigma i pensar no únicament en actuar
puntualment per solucionar temes puntuals sinó plantejar-se un
programa més ambiciós. És el moment de qüestionar-se si l’actual
sistema de recollida selectiva ha arribat al seu sostre i plantejar-se

no els hi agrada que es parli, es pensi o es voti. Així, en general. I això
té un nom ben clar.
En aquest escenari cal, més que mai, recuperar la iniciativa política
per fer efectiu l’1 d’Octubre. És la millor manera d’avançar i
d’eixamplar. I cal fer-ho sempre amb els valors dels que n’hem fet
bandera: respecte, democràcia i unitat. Cal recuperar espais unitaris que ens permetin construir el projecte il·lusionant de la República.
Assumint l’autocrítica de la imatge que donem a vegades els partits,
tornem a la gent per poder avançar. Per això vivim il·lusionats aquest
punt de trobada que estem construint entre tots: la Crida Nacional
per la República. I convençuts que el Consell de la República i
el Debat Constituent poden ser bones eines per assolir la plena
llibertat de Catalunya. Sense excuses. Sense més retrets. I sempre
endavant, assumint responsabilitats. Som-hi!

Grup Municipal del PDeCAT
santceloni@partitdemocrata.cat

no únicament el reciclatge sinó reduir i reutilitzar com a forma de
minimitzar la brossa que generem. Potser ha arribat el moment
de fer campanyes per minimitzar en origen, potenciant la compra
a granel de productes o conscienciar a la població alhora de
comprar productes amb un excés d’embolcalls de plàstic, cartró,
etc., que tenen una relació directa amb les deixalles. Passar del
“comprar, llençar comprar” a ser conscient que molts dels productes que llencem a la als contenidors de reciclatge poden tenir
una segona vida no és una tasca fàcil però no impossible.
En tot cas és una tasca que requereix d’una planificació i d’un
treball que potser l’equip actual de govern no vol o no sap fer.
PSC de Sant Celoni i la Batllòria
gmpsc@santceloni.cat

imposada per aquest règim, lluita pel projecte de
construcció d’una nova República i es qüestiona més
que mai la tan pregonada transició democràtica,
enmig d’una resposta duríssima per part de l’Estat i
tot el seu aparell jurídic i policial.

Programa

I ho fem per posar en qüestió aquest règim del 78:
perquè volem imaginar i pensar la República catalana com un nou país que treballi per superar les
desigualtats que provoquen i alimenten aquests vells
grups de poder. Perquè volem una República que
posi la vida de la gent al centre de la taula, cosa que
comporta ser sobirans i decidir sobre tots els aspectes que defineixen una vida plena: habitatge, salut,
aliments, educació, igualtat, producció i energia. Per
tot això ens trobarem el 6 de desembre durant tot el
dia a l’Ateneu.

17.00 Sala Petita · Conversa Elena Paluzie (ANC) i
Floren Aoiz (esquerra abertzale)

hem commemorat el primer aniversari del referèndum de
l’1 d’Octubre i dels fets posteriors, així com de l’empresonament i l’exili del Govern de la Generalitat i dels Jordis.
Des d’ERC estem convençuts que l’objectiu de la República
segueix sent l’únic possible per donar sortida al conflicte
polític amb l’Estat i per assolir-lo necessitem ser més. Fins
fa pocs anys, quan la CUP no es presentava al Parlament i
CDC no havia fet el seu darrer procés de refundació, els diputats d’ERC eren els únics del Parlament que defensaven
al programa electoral l’objectiu de la República. En només
15 anys, per fixar-nos en una data, hem passat de 23 a 70
diputats. I d’un suport popular que difícilment superava el
15%, hem arribat al 47’5%. Qui diu que no podem seguir
creixent?

11.45 Bar de l’Ateneu · Taula rodona ‘Transició i Constitució espanyola’ Albert Noguera (prof. Dret Constitucional),
Laia Serra (advocada), Gabriela Serra (activista) i
Gonzalo Boye (advocat)

19.00 Sala Gran · Acte polític David Fernàndez
(periodista), Dolors Sabater (activista) i Mireia Boya
(ambientòloga).
21.00 Sopar popular al bar de l’Ateneu (10 € . Punt de venda:

Bar Ateneu)

23.00 Sala Gran · Concert Xeic, El Belda i La Tribut FM
(6 € anticipada, 8 € taquilla. Punts de venda: La Clau, Els 4 gats, Bar Ateneu i
Cafè del Teatre Sant Esteve)

pendentista i malmetent el patrimoni de Sant Celoni, de la
Batllòria i fins i tot, la propietat privada d’algun veí i veïna.
L’unionisme pretén equiparar el dret de posar un símbol, al
de treure’l. I convé recordar que no és el mateix retirar un
símbol de matinada entre setmana que posar-lo a proposta
de les entitats, i després de ser aprovat en un Ple municipal
i transportat en cercavila amb gegants i grallers en la plena
llum d’un dia festiu. No caurem en provocacions, però
tampoc ens quedarem callats ni quiets. Ho denunciarem
tot i ho reposarem tot, perquè no tenim res a amagar i
perquè no ens cansarem de repetir que mentre els nostres
símbols reivindiquen la llibertat, els seus reivindiquen la
repressió.
Salut i República!

També volem aprofitar aquest article per denunciar públicament les incursions nocturnes que estan duent a terme
grups d’individus de matinada contra tota simbologia inde-

Per a la resta de l’espai aquí disponible des d’ICV Sant Celoni
i la Batllòria volem emplaçar-nos altre cop en la idea de cap
a on ens està duent el pols del nacionalisme català contra el
nacionalisme espanyol, realment s’està avançant cap a algun
costat?
És cert que els carrer s’omplen de ciutadans, especialment
en aquest últims mesos amb manifestacions i contra-manifestacions de tot caire i ideologia política, però cap a on hem
avançat realment? Pel que sembla la situació i realitat tant
social com política enfront del conflicte de nacionalismes
només s’enroca i no sembla aparèixer en un futur proper una
solució viable i factible per a cap d’ambdós costats i molt

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

menys encara una que satisfaci a ambdues parts.
I mentrestant el temps no es deté, de fet moltes passen i
moltes d’altres s’agreugen; el canvi climàtic, la sostenibilitat
de les pensions, l’atur jove i sobrequalificat o el mal funcionament de l’administració pública entre d’altres. És menester per
tant que comencem a reflexionar sobre fins a quin punt se l’hi
ha d’atorgar al xoc de trens nacionalista importància, no diem
que no la tingui.
Grup municipal ICV Sant Celoni i
La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com

15

Exposicions
RECTORIA VELLA
Del 10 de novembre al 20 de gener

La vida és un RE

Pintura i ceràmica d’Imma Subirà Sànchez
amb escrits de Sara González
Horari:
Dijous, divendres i dissabtes, de 5 a 8 del vespre
Diumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2
del migdia i de 5 a 8 del vespre.
Nadal i Cap d’Any tancat

L’Entrevista

Fundació Acció Baix Montseny

Inauguració:
Dissabte 10 de novembre a 2/4 de 7 de la tarda

CAN RAMIS
Del 9 de novembre al 9 de desembre

Centenari de l’orquestra
La Lira de Sant Celoni
(1918-1968)

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
Inauguració:
Divendres 9 de novembre a les 8 del vespre

OFICINA DE TURISME
Del 5 d’octubre al 25 de novembre

Altres Natures

Fotogravats de Mercè Serra
Horari:
Dimecres, dissabtes, diumenges i festius
de 10 a 14 h. Divendres i dissabtes de 16 a 20 h
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CASAS - 93 867 57 88
suposat un canvi en larment m’agrada molt.
feina de la casa la compartim enCASAMADA - 93 867 18 03
la meva vida.”
Hi ha bon ambient?
tre els dos. El suport és individual
DURAN - 93 867 60 40
Ventura. Molt. Hi ha un ambient de cadascú però és un treball en
Ventura Puig
DRAPER - 93 867 03 74
maco.. som com una espècie de
grup. Ella també té una discapacifamília.
tat i ja està jubilada. Jo en tinc 56 i
MAS - 93 848 40 76
espero jubilar-me a la Fundació.
SANCHO - 93 867 01 67
VIGAS-CARDONA - 93 867 06 48
Podeu escoltar tota l’entrevista a www.radiosantceloni.cat
TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

a Fundació Acció Baix
Montseny compleix 20
anys com a Centre Especial de Treball donant
suport a persones amb
discapacitat. Va començar amb 17 treballadors i amb el
suport de 8 ajuntaments. Avui
són 65 persones i 16 ajuntaments
del Baix Montseny que han apostat per la tasca de normalització
que la Fundació ofereix a totes
Abrilaquestes persones. Per cele1 de desembre
dc dj brar-ho,
dv ds dissabte
dg
muntaran 1un jardí enmig de la
plaça de la Vila de Sant Celoni.
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Quantes persones sou al Centre
Especial de Treball?
Xavier. A data d’avui, 65 persones
de plantilla, comptant persones
amb discapacitat i sense. Quan es
va iniciar el gener del 2000 erem
unes 17.

Xavier, el cas del Ventura explica
la realitat de moltes persones de
la Fundació?
Xavier. Certament, la Fundació
Acció Baix Montseny no es preocupa només de treballar bé, sinó
el que hi ha després de la feina, el
servei de suport a la llar i el servei
de recursos humans especialitzat
per a cada persona amb discapacitat. El que fa i explica el Ventura
és el que volem per a tothom…ell
té una feina, s’ha independitzat,
viu en parella.. el que volem és
que tots puguem tenir aquesta
oportunitat per integrar-nos. I
que el poble vegi la Fundació no
com una empresa de jardineria,
de neteja… sinó com a una
empresa social que el poble en pot
gaudir i si en cas de necessitar-la,
aquí estem. Volem que hi hagi
aquest esperit.
I ara d’aniversari.
Què teniu planejat?
Xavier. El 30 de novembre farem
un acte de caire més intern i
dissabte 1 de desembre muntarem
un jardí a la plaça de la Vila perquè la gent pugui veure què som
capaços de fer. També tindrem
un estand informatiu dels serveis
socials que ofereix la Fundació.
Esperem poder-ho compartir
amb molta gent.

“A la Fundació, no
adaptem la gent a la
feina sinó al revés,
adaptem la feina a les
persones segons les
seves capacitats.”
Xavier Jané

