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     50 anys Formació Professional 
Promoció de la Formació i l’Ocupació
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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

@ajuntamentsantceloni

@ajsantceloni
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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

Teatre Ateneu
93 867 38 87

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

Escola Muncipal 
de Música i Teatre
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

Drogues i addiccions 
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

Edició, redacció i disseny: Ajuntament de Sant Celoni 
Impressió: Impremta Pagès 

Dipòsit legal: B-5131-05
Per a més informació www.santceloni.cat

 

Raül Garcia
Alcalde

Benvolguts, benvolgudes,
 
Aquesta tardor hem commemorat els 50 anys de la Formació Professional a Sant Celoni. Gràcies a la 
implicació del teixit empresarial del municipi, l’Escola Alfons Moncanut va fer una gran tasca en la 
formació de persones per enfortir el nostre teixit econòmic i social. Avui som hereus d’aquella bona 
feina des de la diversitat de cicles formatius que s’ofereixen a l’Institut Baix Montseny, col·laborant en 
xarxa amb les nostres empreses i l’administració local. I sobretot amb la mirada posada en el futur, en 
les necessitats que tindrem com a municipi i la revolució 4.0 que ja s’està imposant i que ens obliga 
a repensar-nos contínuament. A la vila ja tenim projectes educatius encaminats a aquests canvis de 
paradigma, com el Robotseny, i el propi Institut ofereix la formació Dual a empresa, entre d’altres. Re-
cordeu que l’alumnat de la nostra formació professional aconsegueix més del 80% d’inserció laboral, 
sovint a més en el mateix territori i de qualitat.
 
Apostem pel treball en xarxa per la formació i l’ocupació, i en volem ser referents. Per això al Sax Sala 
trobareu una oferta de diferents cursos que us ajudaran a trobar feina o a poder millorar en aquelles 
habilitats que necessiteu, a més del servei municipal d’ocupació, la formació d’adults i els serveis a 
l’emprenedoria i l’empresa. Si ets jove i necessites assessorament t’acompanyarem des del nou pro-
jecte Rumb.
 
També per aquest motiu properament naixerà la Comunitat de Municipis del Baix Montseny. La pri-
mera forma d’organització formal de la història del nostre territori per tal de donar un millor servei 
a la nostra gent i potenciar-ne el seu desenvolupament. Tot i això neix d’un projecte estratègic del 
Baix Montseny que ja ha començat a recollir els primers fruits, com la Taula Empresarial celebrada al 
novembre al Teatre Ateneu.
 
I una reivindicació històrica del nostre municipi va veient poc a poc la llum: la millora de la carretera 
C35, fent-la més permeable i segura. Actualment ja podeu observar les obres del pas elevat i la passe-
ra de vianants, però en aquest informatiu també us detallem els diferents projectes sobre la carretera 
que hem anat treballant amb la Generalitat i en quina fase es troben. Esperem i estarem amatents 
perquè al llarg d’aquest mandat es vagin resolent.
 
Continuem treballant per tenir un poble més cívic i net. És responsabilitat de tothom. Començant per 
l’ajuntament, que hem anat introduint millores, conscients que encara tenim camí per recórrer, i de 
tots els ciutadans compromesos amb una vila més neta i sostenible.
 
Deixem enrere una tardor que ens ha parlat molt de territori, d’entorn i de cultura, amb la Setmana 
del Bosc, les Festes de Sant Martí i les moltes activitats organitzades per les entitats. I entrem ja en 
Festes de Nadal, que esperem que estiguin plenes de solidaritat, companyonia, família i màgia. Que el 
2020 sigui un any profitós per tothom i de millora dels nostres pobles, Sant Celoni i la Batllòria. Junts 
ho farem possible.

Bones Festes!
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La Formació Professional 
una opció de qualitat i futur
Celebrem 50 anys d’FP al municipi 

L’Escola de Formació Professional Alfons 
Moncanut va tancar el 1997 arran de la
implantació de l’educació secundària obliga-
tòria (ESO) fins als setze anys establerta per la 
LOGSE. Més endavant, la fundació va cedir la 
torre a l'Ajuntament i es va enderrocar l'any 
2010. En el seu emplaçament s'hi ha construït 
el Centre de Dia Indaleci Losilla i la seu de 
l’Associació Neurològica Baix Montseny, uns 
nous equipaments ben necessaris a la vila.

a formació professional comença a Sant 
Celoni de la mà d’un grup d’industrials 
que van crear l’escola el 1966 gràcies al 
llegat d’Alfons Moncanut, enginyer 

industrial i estiuejant al poble, que va morir sense 
descendència i va deixar la seva torre i els 
terrenys per a fer una fundació benèfica i docent. 

Les classes van començar amb el curs 
preparatori del 1966-67, després de reformar 
l’edifici i construir el taller. El 1969, l’escola va 
obtenir el reconeixement públic per formar oficials 
en les especialitats d’ajustador mecànic i instal·la-
dor electricista. També s’hi feia formació de 
delineació industrial i d’ajudant de laboratori, tot i 
que de manera privada fins que es va obtenir 
l’autorització el 1972.

ESCOLA DE 
FORMACIÓ 
PROFESSIONAL
ALFONS MONCANUTPA
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1967/1997

L’INSTITUT
BAIX MONTSENY
ASSUMEIX L’OFERTA
PÚBLICA D’FP

1998/2017
L’Institut Baix Montseny reprèn l’activitat de la 
FP a Sant Celoni l’any 1998 amb els estudis 
de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic 
i Gestió Administrativa. La branca de Manteni-
ment  s’impartia en mòduls prefabricats i la 
branca Administrativa disposava d’espais a 
l’edifici de l’institut. 

L’any 2013 s’inicien els estudis de Grau 
Superior en Mecatrònica Industrial, 
ampliant així l’oferta de la família d’Instal·lació 
i Manteniment.

L’any 2017 es tanca un nou cicle en el camí 
de la dignificació de la formació professional 
al municipi: un nou edifici i la recuperació de 
la química.

LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL
A SANT CELONI
AVUI Avui l’Institut Baix Montseny ofereix Cicles Formatius

de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior,
Modalitat Dual i Pràctiques a l’Estranger. 

Més d’un 80% de l’alumnat aconsegueix 
feina en acabar els estudis.

L’any 2017 s’aconsegueixen dues grans fites:
L’FP estrena un nou edifici modern i adaptat 
a les necessitats actuals al costat de l’Institut 
i es recupera la formació professional de 
Química que havia desaparegut 20 anys enrere.

LA REVOLUCIÓ
4.0
L’impacte de la 
digitalització en
el món del treball

Sant Celoni s’està preparant per respondre als reptes de la Revolució 4.0 que 
implica la transformació digital de l’activitat econòmica a nivell global, generant un 
alt impacte en els processos productius vinculats a la indústria i al mercat de 
treball. La comunitat educativa de Sant Celoni i del Baix Montseny està treballant 
per millorar les competències dels infants i joves en Ciència, Tecnologia, Enginye-
ria i Matemàtiques a través de la participació de tots els centres en dos projectes: 
Robotseny i la Fira Montquímic. 

A més el professorat de la Formació Professional de l’Institut Baix Montseny està 
treballant per promoure les competències tècniques i transversals necessàries en 
l’alumnat per treballar a les empreses de la zona per mitjà de projectes com la 
Formació Professional Dual i la Carta Erasmus Plus que permet als alumnes fer 
pràctiques a l’estranger.

 

2019

Edifici de l’Escola 
Moncanut

Branca de manteniment en
mòduls al costat de l’Institut
Baix Montseny

Nou edifici d’FP Cicle de Grau Superior
de Química

Més de 80 persones va participar el 8 de novembre a la xerrada sobre la revolució 4.0 que va servir per 
inaugurar l'exposició Passat, present i futur de la Formació Professional al Baix Montseny a Can Ramis. 
Una part d’aquesta exposició es podrà veure a partir del 2 de gener i fins el 14 de febrer al Sax Sala.

El 1975, l’escola va esdevenir centre oficial 
de primer grau en les branques de mecànica, 
electricitat, química, delineació, administració i 
comerç. 

Les classes van ser nocturnes fins al curs 
1976-1977, ja que l’escola es va iniciar per 
instruir als aprenents que treballaven durant el 
dia i anaven a formar-se al vespre.

L’aprenentatge 
d’oficis

Una xerrada i una exposició commemorativa
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L’oferta formativa ocupacional no s’atura al 
Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny. Durant el mes de desembre, 
hi ha previst iniciar el procés de selecció de 
l’alumnat que participarà en el curs gratuït 
d’Instal·lació i manteniment de jardins i 
zones verdes. El curs, subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, permet obtenir un 
Certificat de Professionalitat, titulació oficial i 
reconeguda que qualifica com a jardiner/a. El 
curs s’iniciarà el 20 de gener de 2020 en horari 
de matins al Sax Sala.

D’altra banda, al gener també hi ha previst el 
procés de selecció de l’alumnat per al curs 
d’Atenció Sociosanitària de persones de-

pendents en institucions socials. També es 
tracta d’un curs gratuït subvencionat pel SOC i 
que acredita a l’alumnat que superi la formació 
per exercir com a cuidador/a o gericultor/a de 
persones amb dependència en institucions. 

Aquests dos cursos formen part de l’àmplia 
oferta formativa gratuïta i qualificadora que 
s’ofereix des del Sax Sala. Actualment, s’està 
desenvolupant el curs d’Activitats de gestió 
administrativa i Socorrisme en instal·la-
cions aquàtiques.

Si t’interessa algun d’aquests cursos,  
vine al Sax Sala o truca’ns!

El Servei Municipal d’Ocupació informa 
cada setmana de noves ofertes de feina  
a Sant Celoni, al Baix Montseny,  
a l’Ajuntament... a través del web  

www.santceloni.cat/feina
 
I si t’interessa una oferta,  
et pots apuntar des del mateix web! 

Entra i consulta! 

SI ET VOLS FORMAR PER TROBAR FEINA...
t’esperem al Sax Sala! 

ALTRES FORMACIONS AMB MATRÍCULA OBERTA

CURSETS A QUI VA DIRIGIT DATA INICI DURADA

Mindfulness: una eina per 
afrontar l’atur i la recerca  
de feina

Manipulació d’aliments

Preferentment per a 
persones aturades

Públic en general

9 desembre

12 i 16 
desembre

20 hores

6 hores

SERVEI
MUNICIPAL 
D’OCUPACIÓ

FEINA?
BUSQUES

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

Referent en equipaments i serveis

Curs d’Atenció Sociosanitària

Curs d’instal·lació i manteniment de jardins

i
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Referent en equipaments i serveis

L’Oficina de Turisme  
es trasllada a Can Ramis

Any 2019 
1, 6, 8, 15 i 22 de desembre

Any 2020
- 5 i 12 de gener
- 5 de juliol
- 15 d’agost
- 12 d’octubre
- 6, 13 i 20 de desembre
 
Festius locals 2020
Sant Celoni 
7 de setembre i  
9 de novembre
La Batllòria
24 d’agost i  
18 de desembre

A partir del mes de gener, l’Oficina de 
Turisme de deixarà la seva ubicació actual 
a l’Antic Hospital, al c Major, 53, per 
traslladar-se a la sala petita dels baixos de 
Can Ramis a la plaça de la Vila. Durant 
10 anys, l’Oficina ha ocupat un espai cedit 
per la Fundació Hospital de Sant Celoni. 

A l’Oficina de Turisme hi podreu trobar 
informació sobre rutes i itineraris pel nos-
tre entorn natural més proper, itineraris 
i oferta cultural de Sant Celoni i altres 
municipis del Vallès Oriental així com 
carnets d’alberguista, jove i d’estudiant i 
professor internacional. Podreu trobar 
també mapes, guies, llibres i altre mate-
rial de divulgació del patrimoni de Sant 
Celoni.

Festius que  
els establiments  
comercials de  
Catalunya tenen  
autorització  
per romandre  
oberts al públic

Horari
Dimecres, dissabtes, diumenges i festius  
de 10 a 14 | divendres i dissabtes de 16 a 20 h

Tel. 93 867 01 71  
turisme@santceloni.cat

Ajuntaments i empreses del Baix Montseny 
es coordinen per generar riquesa i ocupació 
Prop de 90 empreses i representants de 13 ajunta-
ments van participar a la 1a Jornada Empresarial 
del Baix Montseny que es va fer el 22 de novem-
bre a Sant Celoni en el marc del Pla Estratègic 
per al Desenvolupament Local i l’Ocupació. 
La primera part de la jornada es va organitzar a 
partir de tres taules de treball: comerç i restaura-
ció, pimes i empreses de serveis. Polítics i tècnics 
municipals van fer una escolta proactiva de les 
necessitats i/o inquietuds de les empreses de cara a 
orientar i adaptar les polítiques i els serveis públics 
de futur. Com a cloenda, l’economista Santiago 
Niño Becerra va parlar de Tendències en un entorn 
postglobal en una xerrada oberta a tothom al 
Teatre Ateneu.

Oficina Local  
d’Habitatge

Serveis que t’oferim

Nova 
ubicació!

Informació i assessorament en allò relacionat a l´habitatge

Tramitació de:
- Prestacions per al pagament del lloguer
- Prestacions d´especial urgència
- Cèdules d´habitabilitat
- Ajudes a la rehabilitació
- Registre de sol·licitants d´Habitatge de protecció oficial

Servei d´Intermediació per deute en l´habitatge (SIDH)
Gestió del programa de la Borsa d´Habitatges
Informació, autorització de lloguer, desqualificació, etc..  
en relació als habitatges de protecció oficial.

Edifici de Comunitat 
plaça Josep Alfaras, 6 

Tel. 93 864 12 12

www.santceloni.cat/turisme

L’Oficina estarà 
tancada durant el 
mes de desembre
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Reconectem amb l’entorn

Què fem amb els envasos?

Actuem contra l’incivisme: 
32 denúncies en els  
darrers 3 mesos

9 punts  
de recollida  

d’oli vegetal  
en ampolles  
o recipients  

de plàstic

Per a l’any 2020, la taxa de residus per habitatge 
serà de 122,96 €. No obstant això, fent un mínim 
d’aportacions a la Deixalleria municipal pots 
beneficiar-te de descomptes de fins un 20 % i pagar 
98,36 €. Es tracta dels residus no ordinaris com ara 
els voluminosos, residus perillosos, restes d’espor-
ga, oli vegetal, roba, vidre pla, cable, fluorescents, 
petits volums de runa generada per particulars, 
ampolles de cava, material electrònic, electrodo-
mèstics i altres. Si tens la tarja, utilitza-la i sinó, 
demana-la a l’OAC!

El pagament d’aquesta taxa es pot fraccionar en 
tres terminis. 

Aquest mes de desembre s’instal·laran 9 punts  
de recollida d’oli vegetal embotellat distribuïts 
per tot el municipi.

Recordeu que al juliol ja es van instal·lar 9  
minideixalleris de reciclatge de residus especials  
per piles, bateries de mòbil, CD-DVD, cartutxos 
d’impressora, bombetes, telèfons moòbils i  
taps de suro.

Aportacions anuals 
a la Deixalleria

Des de l’agost a l’octubre, l’Ajuntament de Sant 
Celoni ha denunciat 13 persones per abocaments 
incorrectes de residus a la via pública, entre les 
quals destaca una multa de 4 mil euros per un gran 
abocament de portes i finestres, perfils d’alumini, 
mobles i vidres trencats a la Font de Santa Laura de 
la urbanització Boscos del Montnegre. A més, s’ha 
iniciat expedient sancionador a 21 persones propie-
tàries de gossos, 9 d’elles amb gossos potencialment 
perillosos per portar-los deslligats. 
 
Aquest darrers mesos, la Policia de proximitat ha 
registrat 45 actes vandàlics amb mobiliari urbà i 3 
contenidors cremats.

Recicla i aprofita els  
avantatges de fer-ho!

Si no tens la tarja 
de la Deixalleria  
demana-la a l’OAC!

Tot i que els darrers 5 anys s’ha incrementat un 72% el 
reciclatge d’envasos a Sant Celoni, cal continuar millo-
rant. Concretament, a través del contenidors de carrer, 
s’ha passat de recollir 164,22 tones el 2014 a 282,50 el 
2018. Això suposa que cada celoní ha reciclat aquest 
darrer any una mitjana de 15,91 quilos d’envasos. 

Recordem que el reciclatge és el tercer pas per reduir 
el nostre impacte negatiu en el planeta, abans podem 

fer dues accions que ens beneficien a tots: reduir i 
reutilitzar. 

Per això és important la conscienciació 
en la reducció de l’ús del plàstic, 

apostant per un canvi d’hàbits 
més sostenible.

Tel. 607 185 287 Tel. 93 864 12 17
Servei concertat 
de voluminosos

Truca a la Policia local  
en cas de detectar una 

actitud incívica

L’Ajuntament de Sant Celoni  
apel·la un cop més al civisme de  
la ciutadania per fer bé les coses

% reducció 
a la taxa

2 vegades 4%

4 vegades 8%

5 vegades 10%

6 vegades 12%

7 vegades 14%

8 vegades 16%

9 vegades 18%

10 vegades 20%
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Reivindicar el bosc com a eix vertebrador de la nostra història i el nostre territori i dedicar-li el temps i l’espai que es 
mereix. Aquest ha estat l’objectiu de la cinquena edició de la Setmana del Bosc on petits i grans han pogut gaudir 
de tot un seguit d’activitats que desenvolupen el vincle amb el bosc, des del vessant més lúdic, formatiu i tècnic.  
A més, s’ha traslladat el paper rellevant que aquest té en un moment en què el futur del planeta està en risc, ja que 
la conservació i l’ús sostenible dels boscos contribuirà a la lluita contra el canvi climàtic.

SOM BOSC
Èxit de participació a la Setmana del Bosc 

Amb motiu de la Setmana del Bosc s’ha inaugurat el 
primer itinerari de Benestar i Silenci de Sant Celoni. 
Aquest comença uns metres més avall del parc d’activi-
tats del Pertegàs i té una durada aproximada d’una hora 
i mitja. Durant el recorregut –de poc menys d’un quilò-
metre i de dificultat baixa- els usuaris trobaran un total 
de nou plafons amb senzilles propostes de meditació, 
respiració conscient, atenció plena, ioga, introspecció i 
reflexió, que podran realitzar de forma autònoma. Amb 
aquesta iniciativa es pretén oferir als usuaris una nova 
forma de gaudir de l’entorn i experimentar el benestar 
que ens aporta la natura. 

Estrenem un itinerari  
de Benestar i Silenci

Vols adoptar  
un gos o un gat?

Diferents jornades tècniques s’han endin-
sat en aspectes concrets relacionats amb 
el bosc, com les noves economies o els 
riscos biològics en el treball forestal

La Fira del Bosc, celebrada el 19 i 20 d’octubre en el marc de la Rectoria Vella, va ser un èxit de participació. Més de 30 
estands de venda de productes del bosc, mostra i venda de vins, activitats d’aventura, tallers per a infants i famílies, xerrades i 
presentacions... van omplir el cap de setmana

Tortell Poltrona va rebre el Premi Bosque-
rol de l’Any, per haver impregnat la seva 
proposta artística de circ –referent per tot 
el país- dels valors de l’entorn  
i la natura

Una jornada al Montnegre va descobrir 
als assistents com és i com es ges-
tiona el bosc mediterrani, així com els 
lligams de la natura amb la població

Vine a veure’ls!
Masia Can Clarens  
Vallgorguina 
Tel. 93 707 44 12 
www.mascotesbcn.com

A Sant Celoni i la Batllòria cada mes 
s’abandonen una mitjana de 10 gats i  
gossos que es traslladen a la gosse-
ra de Can Clarens. Si vols tenir una 
mascota, l’adopció és la millor opció! 
Aquests ja t’esperen.

Reconectem amb l’entorn

Nom: Hilal
Sexe: femella
Edat: adulta
Mida: gran

Nom: Golfo
Sexe: mascle
Edat: adult
Mida: gran

Nom: Rosco
Sexe: mascle
Edat: adult
Mida: gran
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El pas elevat tindrà un doble accés d'escales i 
rampes a banda i banda, d'una amplada de 2,5 
metres, que permetran el pas a les persones 
amb mobilitat reduïda

Carril bicicleta de
l’estació de Sant Celoni

a la Batllòria
La Generalitat ha recollit la iniciativa

proposada per la gent de la Batllòria i
ja ha presentat els primers treballs 

sobre la ubicació

Pas de vianants a l’alçada del barri 
de les Torres per connectar amb 
el Polígon Molí de les Planes

Passera per a vianants adossada al pont del 
Pertegàs per comunicar el Polígon amb les 
urbanitzacions del Montnegre

S’instal·larà una estructura metàl·lica de 50 metres de llargada 
que eixamplarà el pont en 2,3 metres en voladís per la banda 
del polígon, al sud-est

Inici: octubre de 2019
Final: primavera 2020
Pressupost: 0,45 milions d’euros

Adaptació del pas soterrat de 
vianants que connecta la 
Batllòria amb Riells i Viabrea

Forma part del projecte de construcció 
d’una rotonda a l’entrada de Riells i 
Viabrea. Les obres s’han de licitar 
abans de finals de 2019

Pressupost: 1,1 milions d’euros

Dobles carrils addicionals
en les dues direccions de 
Vilalba Sasserra al Pont 
de la Tordera
Es crearan carrils addicionals en sentit 
ascendent i descendent al mateix 
temps que es millorarà el ferm

Projecte en fase final de redacció

Pressupost: 3,7 milions d’euros

Dobles carrils addicionals
en les dues direccions de la 
Porta de Llevant de Sant Celoni 
a la Batllòria 

Es crearan carrils addicionals en sentit 
ascendent i descendent al mateix temps que 
es millorarà el ferm

Projecte en fase final de redacció 

Pressupost: 3,3 milions d’euros

Millores a la carretera C35
al seu pas per Sant Celoni
i la Batllòria

C35

La carretera C35 és una via de pas molt important pel municipi. Des de fa 
anys, la millora de la seva seguretat i accessibilitat ha estat una preocupació 
de l’Ajuntament de Sant Celoni i treballar per aconseguir-ho segueix sent una 
prioritat. A continuació repassem els diferents projectes promoguts per la
Generalitat de Catalunya, alguns en marxa i d’altres planificats, que han de 
permetre aquesta millora tan esperada. 

Cruïlla urbana per millorar 
els accessos al barri de 
les Torres, les Borrelles 
i el Polígon Molí de les 
Planes
Es crearà un doble carril central 
de girs esquerres 

Projecte de redacció en fase 
de licitació. Previsió d’inici de 
redacció: gener de 2020

Pressupost: 1,4 milions d’euros

STO
P

Inici: octubre de 2019
Final: primavera 2020
Pressupost: 1,3 milions d’euros
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Reconnectem amb l’entorn

Seguim millorant espais 
i equipaments

Millora de les dues  
entrades al Mercat  
Municipal

Plataformes per  
facilitar l’accés al bus

Reparació de la  
coberta de la Sala  
Bernat Martorell

Arranjament del  
paviment a la plaça 
Cardenal Cisneros

Renovació del clima  
a l’Escola Bressol  
Municipal El Blauet

Nova tanca perimetral 
a la Pista poliesporti-
va de Sant Ponç

S’ha fet una primera actuació de millora del 
paviment de la plaça Cardenal Cisneros consistent 
en el canvi de rajoles als punts més deteriorats 
un total de 113 metres quadrats. Coincidint amb 
aquesta intervenció i per demanda del veïnat, 
s’han instal·lat fitons extraïbles per evitar l’entrada 
de vehicles i garantir un espai de joc segur per als 
infants i els vianants. Com a d’altres punts del mu-
nicipi, els fitons són extraïbles i garanteixen l’accés 
rodat en situacions d’emergència. Aquesta primera 
intervenció ha tingut un cost de 14.139 euros.

Les humitats de la Sala Bernat Martorell de Can 
Ramis s’han resolt amb l’arranjament de la imper-
meabilització de la coberta plana no transitable. 
Durant les properes setmanes s’acabarà l’adequació 
interior de la sala amb la reposició de les plaques 
del sostre malmeses. La reparació té un cost de 
17.908 euros.

Per millorar l’accessibilitat al bus, s’han instal·lat 
plataformes a quatre parades del seu recorregut: 
Sant Ponç, Les Borrelles, Illes Belles i Hospital. 
D’aquesta manera la distància entre el terra i el pri-
mer graó es redueix tan a l’entrada com a la sortida 
del vehicle. La instal·lació d’aquestes plataformes 
ha costat 17.511,12 euros. 

Les obres d’adequació de les entrades al Mercat 
Municipal de Sant Martí estan molt avançades. 
Al carrer Campins s’hi ha construït una rampa 
d’accés, es renovarà la vorera i s’ampliarà la part 
central per facilitar l’entrada i sortida de l’equi-
pament. També es construirà un pas de vianants 
elevat per facilitar el pas des de l’altra banda del 
carrer. A l’entrada del carrer Grup Escolar es can-
viarà el paviment i el sòcol ceràmic existent. Les 
obres tenen un cost de 44.447,65 euros.

La pista poliesportiva de barri de Sant Pons ha 
estrenat una part de la tanca perimetral i prope-
rament s’acabaran petites feines d’enjardinament 
de l’entorn. Aquestes obres s’emmarquen en el pla 
de millora de les pistes esportives de barri  que de 
moment ja ha enllestit les millores a les Borrelles 
i a les pistes del Baix Montseny.  A més, abans de 
l’estiu es van repintar els marcatges de totes les 
pistes poliesportives. La intervenció té un cost de 
37.595,92 euros

La primera fase de renovació del clima de l’Escola 
Bressol Municipal El Blauet ja està enllestida. S’ha 
instal·lat una bomba de calor VRV que dona ser-
vei a la totalitat de l’edifici dotant de refrigeració 
a les aules que fins ara no en tenien. Actualment 
s’està treballant en la segona fase del projecte que 
consisteix en una revisió exhaustiva del sistema de 
calefacció per terra radiant. El projecte té un cost 
de 249.624,35 euros.

Consulteu totes les bonificacions que podeu sol·licitar  
a www.santceloni.cat/bonificacions

IMPOST SOBRE  
CONSTRUCCIONS,  
INSTAL·LACIONS  
I OBRES

TAXA 
ESCOMBRARIES

IMPOST
VEHICLES
EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

IMPOST 
SOBRE  
BÉNS  
IMMOBLES

IMPOST SOBRE  
INCREMENT DE  
VALOR DELS  
TERRENYS 
DE NATURALESA  
URBANA  
(PLUS VÀLUA)

TAXA  
CONSERVACIÓ  
DE NÍNXOLS  
DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL
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Referent en equipaments i serveis

El Teatre Ateneu va fer ple totes els dies de Fes-
tes: divendres Feliu Ventura va presentar el seu 
nou disc, dissabte amb l’espectacle Orgasmes 
programat pel Bar del Teatre, diumenge amb el 
concert i ball de l’Orquestra Selvatana i dilluns 
amb el show dels Atrevits de l’Esplai de la Gent 
Gran que van omplir amb el seu “Visca la 
Sarsuela”

Sant Martí, la cita cultural de la tardor

La tradicional Fira artesana va presentar dissab-
te i diumenge més de 30 parades de productes 
molt diversos: joieria, fusta, vidre bufat, vitralls, 
perfums, tèxtil, formatges, embotits, ceràmica... 
amb les demostracions d’oficis de vidre bufat, 
picapedrer i terrissaire. A més a més, la mainada 
va poder gaudir de diferents de tallers.

Les VII Jornades de la memòria història van 
començar amb el Memorial, l’acte en record dels 
celonins i celonines que van morir o patir als 
camps de concentració nazis. Els joves de l’Institut 
Baix Montseny es van encarregar de l’organitza-
ció de l’acte que va comptar amb la interpretació 
dels nois i noies de l’Escola Municipal de Música i 
Teatre.

Les Martinades, les festes autogestionades que 
organitzen diverses entitats del poble, van comple-
tar el programa de Sant Martí amb una proposta 
alternativa durant el dissabte 9 de novembre a la 
plaça de la Biblioteca.
 

Els gegants, l’emorzar popular i el concurs 
d’allioli, el swing, el túnel del terror, l’animació 
infantil, la presentació de llibres, la vintena 
edició de la Montnegre BTT... van completar el 
programa de les Festes de Sant Martí.

Entre les activitats pensades per a conèixer el 
patrimoni natural, Josep Maria Panareda va 
presentar el seu llibre Els arbres silvestres de 
Catalunya i va conduir un sortida botànica i de 
paisatge a l’entorn de la Tordera, el Pont Trencat i 
l’aiguabarreig amb la riera de Vallgorguina. 

Aquest Nadal
Regala Teatre Ateneu!

...i molt més!
Compra les teves entrades a
www.santceloni.cat/teatreateneu

S A N T  C E L O N I

Roger Mas Bona Gent Els BrugarolLes impuxibles

Divendres

20 h
28 febrerDissabte

20 h
15 febrer Dissabte

20 h
28 marçDissabte

20 h
8 febrer
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Llibres mòbils:  
5 punts d’accés 
lliure a la lectura a 
ple rendiment! 

Si disposes d’una hora a la setmana, pots ajudar a lle-
gir millor a alumnes de primària del municipi amb pocs 
recursos familiars. El mes de novembre 10 parelles 
han començat el nou curs del projecte Lecxit però es 
necessita més voluntariat. 

Contacta amb:
Educació 
Rectoria Vella 
Tel. 93 864 12 13
educacio@santceloni.cat

Aquesta tardor s’ha posat en marxa a Sant 
Celoni un nou Grup de suport emocional 
i d’ajuda mútua per a cuidadors i cuida-
dores no professionals de persones que es 
troben en situació de dependència. Durant 
10 sessions amb periodicitat setmanal i 
sota la conducció d’una psicòloga es crea 
un  espai de relació i suport psicològic que 
facilita l’expressió de sentiments, emocions 
i preocupacions derivades de les tasques de 
cura, amb la finalitat de millorar la qualitat 
de vida de les persones cuidadores. El grup 
actual acabarà el mes de desembre. 

Sant Celoni disposa des de fa uns mesos de 5 
punts d’accés lliure a la lectura, el que es coneix 
com a Llibres mòbils, situats al 
Pavelló 11 de setembre, el Bar 
del Teatre Ateneu, a Sax Sala, 
al Casal de la Gent Gran i a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
En aquestes prestatgeries, la 
ciutadania pot agafar lliurement 
qualsevol llibre disponible, 
llegir-lo o endur-se’l a casa i 
tornar-lo quan hagi acabat en 
un dels 5 punts existents. També 
hi ha la possibilitat de portar-hi 
llibres perquè altres persones en puguin gaudir. 
S’accepten llibres de ficció d’adults, llibres infantils 
i revistes en bon estat, net i sense pols. Llibres mò-
bils és una iniciativa de dues celonines, la Teresa 
Lozano i la Marta Clua, que ha comptat amb la 
implicació de la Biblioteca l’Escorxador i el suport 
de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

Vols fer acompanyament lector  
a infants del municipi?

En marxa un nou Grup de suport  
a cuidadors i cuidadores de  
persones dependents 

Referent en equipaments i serveis

Espai de relació i suport psicològic per millorar 
la qualitat de vida de les persones cuidadores 

Si teniu interès en formar part del proper Grup de suport, poseu-vos en contacte  
amb l’àmbit de Comunitat ubicat a la plaça Josep Alfaras, 6 (tel. 93 864 12 12)

Entrada
anticipada

5 €
Venda anticipada
al Bar del Teatre

+ INFO
Casal de la
Gent Gran

Cap d’any a Sant Celoni 
Viu la nit de

SOPAR I 
REVETLLA

GRAN FESTA DJ 

al Pavelló
amb l’Esplai

2/4 d’1 de la matinada
Fins les 5 del matí

al Teatre Ateneu

No t’ho perdis!
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Esports

Apunta’t al  
programa  
d’activitat física 
per a gent gran
Més d’un centenar de persones participen al pro-
grama municipal d’Activitat física per a gent gran 
que l’Ajuntament organitza cada any amb l’objec-
tiu d’estendre els beneficis de la pràctica esporti-
va a aquest col·lectiu. Aquest curs s’han apuntat 
92 persones a Sant Celoni i 26 a la Batllòria que 
fan dues o tres sessions setmanals d’una hora de 
durada. Per particiipar-hi, només cal ser major 
de 65 anys o pensionista.

Divendres 

13 desembre
Mercat de Nadal  
a càrrec de l’alumnat 
d’Educació infantil  
de La Salle
- de 18 a 19.30 h 
- Escola La Salle

Un Festival de Nadal de 
Pes amb l’alumnat de 
l’Escola Cor de Maria 
- 18 i 19.30 h 
- Sala Gran del Teatre Ateneu

Dissabte  

14 desembre
Dinar solidari 
organitzat per JxCat 
- 13.30 h
- Bar del Teatre Ateneu

Gran Quina amb regals 
cedits pels comerços  
celonins i berenar amb 
coca de les pastisseries 
celonines
- de 17 a 20 h
- Bar del Teatre Ateneu

Diumenge  

15 desembre
Entrenament de Motocròs 
solidari i sorteig de panera 
- de 9 a 14 h
- Circuit de motocros 

Jocs de cucanya, partits de 
futbol, voleibol... a càrrec 
de l’Escola l’Avet Roig
- de 10 a 14 h
- Camp Municipal d’Esports

Activitats  
a la plaça de la Vila
Tot el dia 
Pa amb tomàquet i pernil, marató 
de Reiki japonès, xocolatada, ven-
da de llibres i CD, venda de coixins 
NEC, Busca la teva ganga, vine a 
construir el teu avió... 

De 9.30 a 11 h 
Masterclass  
d’entrenament funcional
A les 11.30 h 
Batucada
A les 12 h 
Exhibició de dansa
A les 13.15 h 
Ball de bastons
De 17 a 19.15 h 
Dj’s 
A les 18 h 
Encesa d’espelmes
A les 19 h 
Pes dels galls
A les 19.30 h 
Fi de festa amb  
el drac de Vilardell

Actes per La Marató a Sant Celoni 

HORARIS

A Sant Celoni:  
dilluns, dimecres i divendres  
de 9 a 10 h i de 10 a 11 h  
dimarts i dijous de 9 a 10 h i de 10 a 11 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports 11 de setembre

A la Batllòria:  
dimarts i dijous d’11.15 a 12.15 h
Lloc: Unió Batllorienca

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
de dilluns a divendres de 8 a 15 h  
a l’Àrea de Cultura i Esports 
Rectoria Vella. Tel. 93 864 12 13 

Felicitats esportistes!

Óscar Gutiérrez, campió d’Espanya de 
motos Superesport. Rebuda institucional a 
l’Ajuntament al costat dels seus familiars i 
amics. Enhorabona i molta sort!

Joan Just Clopés del Karate Club Just de 
Sant Celoni ha aconseguit medalla de 
bronze al Campionat d’Espanya disputat el 
novembre a Toledo, pas previ per participar 
a la pre-selecció pel Campionat d’Europa el 
febrer del 2020. Moltes felicitats!

El Futbol Club Sant Celoni va organitzar l’ac-
te de presentació de la temporada el passat 1 
de novembre. Hi van participar els 375 juga-
dors i jugadores que formen els 27 equips  
(10 de futbol 11 i 17 de futbol 7).

El Club Bàsquet Sant Celoni va presentar 
els seus equips el 24 de novembre. 19 equips 
federats, l’escola de bàsquet i un equip de 
veterans i de veteranes formen aquesta gran 
família esportiva.

Els clubs de futbol i bàsquet  
presenten els seus equips
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Espai ObertLa Batllòria

Divendres, 
13 de desembre
Hora del Conte
L’Abric a càrrec de La Perleta 
- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca

Cinema infantil de terror 
amb la pel·lícula Coraline
- de 7 a 2/4 de 9 del vespre 
- sala d’actes de la  

Unió Batllorienca
Organitza: Colla Fem Festa

Cinema de terror amb la  
pel·lícula Nunca apagues la luz
- 11 de la nit
- Sala d’actes de la  

Unió Batllorienca
Organitza: Colla Fem Festa

Dissabte, 
14 de desembre
Dibuixa els gegants  
amb estil propi
- d’11 del matí a  

2/4 de 2 de la tarda
- Unió Batllorienca
Organitza: Colla de Geganters i  
Grallers de la Batllòria

Paradeta dels nens i 
nenes de 6è
- d’11 del matí a 2 del migdia i de 

5 de la tarda a 8 del vespre
- davant de Can Bruguera
Organitza: pares i mares de 6è

Jocs medievals
- d’11 del matí a 2 de la tarda
- carrer Major

Audició de Sardanes amb la 
cobla La Principal de Banyoles
- 12 del migdia
- plaça de l’Església

El Tió, vine a cantar la  
cançó del Tió i pica ben fort!
- 5 de la tarda
- Biblioteca de la  

Unió Batllorienca
Organitza: Ampa Montnegre

Xocolatada 
- 5 de la tarda
- c. Breda, davant la  

Unió Batllorienca
Organitza: La Batcolla

Campanya de donació de sang
- de 5 a 2/4 de 9 del vespre
- plaça de l’Església

Escudellada popular a benefici 
de la Marató de TV3
- a 2/4 de 7 de la tarda es co-

mençarà a servir.
- Pati de Can Bruguera
- Preu: 1 €; socis: gratuït
Organitza: Penya Barcelonista  
la Batllòria Culé

Concert de Nadal a càrrec del 
Centre Municipal d’Expressió
- 8 del vespre
- sala d’actes de la  

Unió Batllorienca

Nit de Festa Major amb Dj  
Ramon i l’Orquestra Montecarlo
- de les 11 a les 3 de la nit
- sala d’actes de la Unió  

Batllorienca

Diumenge,  
15 de desembre
Torneig d’escacs 
- de 10 del matí a 1 del migdia
- Unió Batllorienca
Cal inscripció prèvia, del 2 al 12 
de desembre a la Unió Batllorien-
ca o al 93 847 21 19 
Organitza: Unió Batllorienca, amb la 
col·laboració del Club d’Escacs Hostalric

Skatepark
- de les 11 del matí  

a les 2 del migdia
- carrer Montnegre

Animació infantil  
amb Jordi Patxeco
- 12 del migdia
- plaça de l’Església

Ballada de gegants
- 1 del migdia
- plaça de l’Església

Concert i ball de Festa Major 
amb l’orquestra Mil·lenium Grup
- 6 de la tarda
- sala d’actes de la Unió  

Batllorienca

Dimecres, 
18 de desembre
Eucaristia en honor de la  
patrona, la Mare de Déu de  
l’Esperança
- 2/4 de 12 del matí
- Església de la Mare de Déu  

de l’Esperança

Inflables infantils
- d’11 del matí a 2 del migdia
- plaça de l’Església

Vermut popular de Festa Major
- 2/4 de 2 del migdia
- plaça de l’Església

Espectacle infantil Galàctica 
amb la cia Clardelluna
- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca

Comencen les 
obres per anivellar 
la part antiga del 
cementiri 
Les obres milloraran l’accessibilitat de l’equipa-
ment amb l’anivellament del terreny interior que 
ara presenta un desnivell de 6 metres entre l’ex-
trem nord i sud. El pendent que produeix aquest 
desnivell dificulta la circulació pel seu interior, 
sobretot a les persones amb mobilitat reduïda. 
Les obres han començat el novembre i tenen una 
durada prevista de 8 mesos.

La Colla Fem Festa va organitzar novament el 
Passatge del terror aconseguint rècord d’assistents. 
Aquesta 5a edició va comptar amb la complicitat 
dels comerciants de la Batllòria que van muntar 
paradetes al pati de l’escola amb un ambient molt 
animat els dos dies. L’Ampa de l’Escola Montnegre 
es va encarregar del bar. 

Una bona colla de batllorienques i batlloriencs van 
compartir el passat 14 de novembre la sessió ober-
ta del Consell de Poble, preludi de la nova etapa 
2019-2023. Van sorgir plantejaments de millora, 
com ara reduir el nombre de comissions específi-
ques per fer-les més tranversals i eficaces i, també, 
es van apuntar nous canals d’informació per tal 
que la gent conegui més bé l’activitat del Consell. 
El Consell Plenari, del qual en formaran part ini-
cialment 20 membres i 4 regidors i regidores , es 
constituirà pel gener, per bé que el 3 de desembre, 
a les 9 del vespre, a la Unió Batllorienca es farà 
una sessió preparatòria.

El Consell de  
Poble es renova

T’esperem a la Batllòria!
Festa Major d’Hivern 13, 14,  

15 i 18 de 
desembre

Rècord  
d’assistents  
al 5è Passatge  
del terror 
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Un govern que  
no sap governar
Benvolguts celonins i celonines, 
batlloriencs i batllorienques 

El 15 de juny es va constituir el nou consistori. En el 
ple del cartipàs, el primer de la legislatura, l’equip de 
govern va aprovar un increment en la dedicació de 
la primera tinenta d’alcalde i dels regidors de govern, 
així com l’augment de les retribucions econòmiques 
lligat a aquest increment de la càrrega de treball. Des 
del PSC vam veure amb bons ulls aquesta primera 
decisió del govern, sempre i quan l’augment de de-
dicació i de sou anés lligat a una millora de la gestió 
del municipi.
 
Una de les primeres iniciatives dels grups de JXCAT 
i ERC, que conformen el govern, ha estat l’aprova-
ció de l’increment de les ordenances fiscals. Així, per 
gràcia de l’alcalde, totes les famílies celonines i batllo-

rienques passaran a pagar un 5% més d’IBI i un 7% 
més de taxa d’escombraries. Des del PSC creiem que 
no és de rebut que entre tots els celonins haguem de 
pagar 77140 €més de taxa d’escombraries tenint 
un servei de recollida tan ineficient i un poble brut com 
no ho havia estat mai. 

L’equip de govern va justificar l’increment de taxes ar-
gumentant que es tracta d’una mesura inevitable per 
a poder fer front a les partides de despesa pública. 
Ara bé, sembla que l’alcalde no és amic de predicar 
amb l’exemple, perquè malgrat el govern demana als 
celonins que fem un esforç econòmic més, els regi-
dors de JXCAT i ERC van aprovar una altra mesura 
que dispara el pressupost de la governació de Sant 
Celoni i la Batllòria: la creació d’una plaça per a un 
consultor polític que assessori a l’alcalde en qüestions 
de comunicació i representació institucional. Des del 
PSC no podem acceptar que mentre els cubells d’es-
combraries es troben bruts i plens a vessar, a vessar 
literalment; mentre el poble es degrada dia rere dia, 
brut i desatès; mentre creix el vandalisme i l’incivisme; 

mentre els barris segueixen incomunicats, abando-
nats i desatesos per un regidor, que a part de ser el 
regidor de Serveis i Atenció Ciutadana també és el re-
gidor de Barris, malgrat sembla que aquests siguin la 
seva última prioritat; mentre ens apugen l’IBI i la taxa 
d’escombraries, no podem acceptar que el govern de 
la vila es permeti el luxe de fitxar un assessor polític 
nomenat a dit i que ens costarà a tots els celo-
nins entorn a 75000€ l’any. 

Per tant, transcorregut el període de gràcia que es 
dona a tot govern, des del PSC creiem que el go-
vern format per JXCAT i ERC ha suspès en la tasca 
de gestió del municipi i ha donat clares evidències de 
falta d’experiència i de capacitat de gestió. Així doncs, 
celonins i celonines, som en mans d’un govern sense 
nord, d’un govern que no sap governar.

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

Impulsem un  
pla de xoc per  
a l’habitatge  
social
Acaba d’arrencar un mandat 
de quatre anys en què podem 

fer avançar molt Sant Celoni i la Batllòria. Tenim la vo-
luntat de fer que aquests anys el nostre municipi faci 
un veritable salt endavant en matèria social, en medi 
ambient i o en la planificació urbanística.

En aquest sentit, un dels àmbits que per a nosaltres és 
molt important i estem decidits a donar-hi un empenta 
decisiva en els propers mesos, és el de l’habitatge. 
Aquest és un problema social de primer ordre que 
l’hem vingut treballant durant els darrers anys. Però 

ara, aprofitant els canvis normatius que hi ha hagut, 
estem en condicions d’impulsar mesures valentes que 
no s’han impulsat mai al nostre municipi i que poden 
ser tot un pla de xoc encaminat a garantir aquest dret 
fonamental.

Què farem i com? Hem d’aconseguir que aflorin pisos 
que es posin a lloguer a un preu inferior al preu de 
mercat, en el que es coneix com a habitatges de ren-
da limitada. I per fer-ho, farem una bonificació de l’Im-
post sobre els Bens Immobles (IBI) que podria arribar 
fins al 95% a tots els propietaris que posin els seus 
pisos a lloguer per sota d’aquest preu de referència, 
un preu que fixarem des de l’Ajuntament. També es-
tablirem un recàrrec del 50% a l’IBI dels pisos que 
estiguin buits, per incentivar a que es posin a lloguer.

I per incentivar més a propietaris perquè posin els 
seus pisos a lloguer, també treballem amb la possi-

bilitat de donar-los subvencions per arreglar els seus 
habitatges en desús, en el cas que aquests no esti-
guin en condicions per a ser habitats. A banda d’això, 
hi ha moltes altres mesures que ja venim impulsant i 
que les seguirem fent: com la compra de pisos –dis-
posem d’una partida de 1’5 milions-, mediació amb 
entitats bancàries per treure els seus pisos buits a llo-
guer social i potenciar una visió de Baix Montseny des 
de l’Oficina d’Habitatge.
 
En definitiva, volem posar el dret a l’habitatge al ma-
teix nivell que el dret a la sanitat, a l’educació, a les 
pensions o a la dependència. Aquesta és la nostra 
aposta i no deixarem de treballar fins aconseguir-ho. 

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

Emergència 
nacional, però 
també social

El poble mai no falla. Sincronitzada a través del Tsu-
nami democràtic, la societat civil ha agafat de nou 
el relleu per revifar aquesta mobilització àmplia-
ment transversal i tossudament persistent en defen-
sa d’uns drets i llibertats que l’estat Espanyol mai ha 
garantit de forma plena, però que ara ens toquen de 
més a prop i es vulneren encara amb més arrogància. 
La CUP, com la resta d’organitzacions amb vocació 
de canviar les coses, no podem faltar –ni hem faltat– a 
cadascuna d’aquestes envestides, ja siguin assem-
blees d’electes, campanyes d’autoinculpació massiva 
o bloquejos temporals del país amb talls a les artèries 
que nodreixen la resta de l’estat.

Però la realitat del dia a dia és exigent i no permet 
abaixar la guàrdia; i és que aquest sistema que in-
tentem resetejar no s’atura: continuen els desnona-
ments, continua l’arrogància de l’asfalt contra el medi 
natural i continua la febre privatitzadora dels serveis 
més bàsics. En les properes setmanes està previst 
que arribi al Parlament la llei de contractes de 
servei a les persones (Llei Aragonès). Maquillada 
com una mera regularització de les externalitzacions 
(eufemisme de la dreta amable per evitar la sonoritat 
agressiva de “privatitzacions”), la llei Aragonès desple-
ga una estora vermella a la privatització de serveis 
essencials del sector educatiu (educació infantil i es-
pecial), sanitari (pediatria, ginecologia, banc de sang) 
o social (benestar i assistència social, serveis de cu-
res).

Fa pocs mesos a Sant Celoni vam viure en pròpia carn 
el preu de la privatització d’aquests serveis amb la cri-

si del servei d’atenció domiciliària: un equip de treba-
lladores ja de per sí precaritzades es quedava sense 
sou mentre les persones usuàries d’aquest servei (po-
blació altament vulnerable) quedaven desateses d’un 
dia per l’altre. Caldrà tenir memòria, caldrà reflexionar 
sobre com aquesta llei pot deteriorar la qualitat 
de vida dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Bat-
llòria i caldrà lluitar perquè la llei Aragonès no arribi a 
les nostres vides.

CUP Sant Celoni 
santceloni@cup.cat

Sou molt bona 
gent!
Sant Celoni i la Batllòria bullen 
d’activitat. I a més a més sem-
pre ho fan amb molt valor afegit. 
Amb Valors. Aquestes últimes 

setmanes, per posar alguns exemples, vam viure una 
magnífica Gala del premi Indaleci Losilla a la implicació 
social, pivotada per la gent de l’Associació Neurològi-
ca i els seus col·laboradors, on aquest any es reconei-
xia la gran tasca del suport educatiu que fan voluntaris 
i voluntàries de Càritas. O l’èxit sempre reeixit del gran 
recapte d’aliments, que de la mà de Creu Roja i Càri-
tas, amb tota la vostra col·laboració, va recollir 18.000 
kg d’aliments. I enviem aquest article en dies previs a 
la gran moguda que des de tot el teixit social de Sant 
Celoni, coordinats pels 08470, estan preparant per la 
nova edició de La Marató de TV3. Segur que tornarem 
a batre rècords de solidaritat.

I són només alguns exemples. Perquè de gent al nos-
tre municipi que fa coses amb valor, n’hi ha moltís-
simes. Un gran entramat de voluntaris i voluntàries 
que des de la seva entitat, associació, o implicació 
individual, fa millor la nostra vila i la nostra societat. 
Membres de d’associacions veïnals, d’entitats soci-
als, educatives, esportives, d’associacions de famílies 
d’alumnes, culturals... a tots vosaltres, un agraïment 
infinit per tot el que feu. Des del govern municipal us 
volem seguir acompanyant, conscients de la comple-
xitat que a vegades imposa l’administració, però al 
servei de totes aquestes causes compartides.

Sant Celoni i la Batllòria es mouen. I surten al car-
rer i es mobilitzen davant la injustícia. Així ho hem vist 
en la lluita contra la violència masclista. O de mane-
ra persistent i continuada amb la mobilització de de-
núncia contra la situació de presos polítics i exiliats. I 
aquestes últimes setmanes en contra d’una sentència 
vergonyosa, injusta, i que ens interpel·la a tots els de-
mòcrates i que atempta contra els nostres drets civils 

i polítics. I la gent heu tornat a sortir, a fer sentir la veu 
del poble, a omplir la caixa de solidaritat, deixant-nos 
una vegada més en evidència a uns partits que hem 
de fer autocrítica i que hem de reprendre el camí de la 
unitat i de l’objectiu comú per davant de les misèries 
del dia a dia. I en això la gent també sempre ens sou 
l’exemple.

Per tot això, i per tot el que vindrà: moltes gràcies. 
Humilment estarem sempre a la vostra disposició per 
construir junts una vila i un futur millor. Orgullosos de 
tots vosaltres, tirant d’un recurs que a molts us sona-
rà, us diem: celonins, celonines, batlloriencs, batllori-
enques, sou molt bona gent!

Grup municipal de Junts per Catalunya
santceloni.juntsxcat@gmail.com



FARMÀCIES DE GUÀRDIA

TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h

DESEMBRE

CASAS - 93 867 57 88
CASAMADA - 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. Palacio   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. Álvarez   670 27 90 90

F. Garcia   608 13 09 12

DESEMBRE Taxi 
guàrdia

Taxi 
retén

25 nov - 1 des L2 L7

2 - 8 L3 L1

9 - 15 L4 L2

16 - 22 L5 L3

23 - 29 L6 L4

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

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

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

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

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

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

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

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

Farmàcies de guàrdia 2019

Setembre Octubre Novembre Desembre

Maig Juny Juliol Agost

Gener Febrer Març Abril

Exposicions

RECTORIA VELLA
Fins al 19 de gener

Ho sap tothom, i és profecia 
Homenatge a JV Foix
 
Esposició col·lectiva

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.

L’Entrevista
Enriqueta Amadó

El ball de Gitanes de  
Sant Celoni, una tradició 
amb més de 250 anys 
d’història que s’ha 
convertit en un punt 
de trobada i un orgull 

per a tot el poble. Una festa que 
mou més de 400 persones entre 
balladors i balladores, músics, 
diablots, el vell i la vella, el capità 
de cavalls... Enriqueta Amadó és 
la presidenta de la Colla del Fer-
ro i una de les celonines que ara 
fa 40 anys van ajudar a recuperar 
la festa.

Què es conserva dels motius origi-
naris pels quals es ballaven gitanes 
a Sant Celoni? Son unes festes de 
primavera, i a la primavera el que la 
gent demana és que la terra fructifi-
qui i sigui fèrtil. I això evidentment 
tenia més sentit quan Sant Celoni 
era un poble més agrari, més de pa-
gés, que la gent vivia del camp, però 
ara tenim tots els personatges que 
hi participen per recordar-nos que 
estem fent una festa de primavera.

Per què, a més dels balladors i 
balladores, la festa té altres prota-
gonistes…: Tenim el Vell i la Vella 
que representen l’hivern que s’està 
acabant. La Vella està embarassada 
i cada any pareix un animal a la 
plaça que representa el naixement 
de la primavera. Els balladors 
son les forces del bé, que amb els 
piquerols fan trontollar la terra per 
remoure-la i perquè sigui producti-
va. I després tenim també les forces 
del mal, els dia-
blots que porten 
escallots i son les 
forces de la natu-
ra que a vegades 
esguerren que 
les coses siguin 
fèrtils i produc-
tives. Però hem 
de dir que els diablots a part de fer 
entremaliadures també ens ajuden 
molt quan estem a la plaça, mante-
nint l’ordre...

Com s’aconsegueix mantenir tan-
tes persones motivades per tirar 
endavant la festa? La motivació 
més gran és sortir a plaça. És tot 
un sentiment, tota una eufòria, 
tota una energia que et carrega. La 
resta, ve rodat.

Com es preveu la propera Festa 
de Gitanes? Amb un gran èxit, 
perquè tenim moltíssims balla-
dors. S’han incorporat 17 parelles 
noves a la colla del Ferro! La gent 
té moltes ganes d’aprendre a ballar  
i de celebrar la festa de Gitanes. Jo 
penso que serà una festa estupenda, 
magnífica i extraordinària. Només 
ens falta una cosa, que faci sol!

Ens pot avançar alguna novetat? Sí 
sí, vàries. Aquest any celebrem 40 
ballades del Ferro i 35 del Filferro. 
Llavors, en un primer moment 
voliem fer una gran festa, però com 
que fa poquet que vam celebrar 
250 anys de gitanes, ens ha semblat 
que ens haviem de mesurar una 
miqueta. Hem fet un logo molt 
xulo, la colla del Ferro estrenarà un 
ball vuitcentista que moltes colles 
de gitanes el tenen, el xotis, que és 
molt airós i molt divertit de ballar 
Una altra novetat és que volem que 
a la cercavila hi hagi música en 
directe.

Les colles han anat creixent amb 
els anys i ja superen de llarg les 200 
parelles. La tendència es manté? 
Amb les 17 parelles que han entrat 
a la colla del Ferro, ens n’anem a 
132 parelles. De la manera que ho 
tenim estructurat en tres grups, 
aquest nombre encara ens va bé, 
però si em som moltes més no 
cabem a plaça. Llavors haurien de 
crear-se 4 grups, o fer llistes d’espe-
ra que no ens agrada gens, però és 
clar, la plaça té un tamany reduït i 
si no deixem ballar almenys 3 balls 

a cada ballador...és un 
petit dilema que tenim 
sobre la taula. Aquest 
any, però, ho tenim 
sol·lucionat.

Des del 2017, el Filferro, 
la colla dels més jove-
nents, té festa pròpia, la 

Filferrada. Continuarà sent així? 
Hi ha 80 parelles de Filferro que 
no només tenen una festa, una 
ballada, sinó que també tenen tots 
els personatges igual que a la festa 
dels grans. La gent està encantada 
perquè permet distribuir el públic, 
perquè tothom no hi cabia diumen-
ge i ara queda tot més repartit.

I el vestuari, sembre ha estat 
aquest? Antigament cada ballado-
ra portava un vestit diferent. Per 
això l’any 1981 quan vam voler 

recuperar la festa ens va semblar 
de fer un vestit que sigués igual per 
a tothom. Hi va haver un primer 
intent amb un vestit d’un sol color 
i amb flors enganxades, però no 
vam endevinar massa la tela i no 
voleiava. Si no 
recordo malament 
el tercer any vam 
sortir amb un vestit 
blanc com el que 
portem ara. Jo diria 
que portem més de 
30 anys amb aquest 
vestit. Val a dir 
que els nois sí que 
porten el vestuari 
que portaven els nostres avis. Si 
mireu fotos antigues van exacta-
ment igual, amb el seu barret, la 
seva americana, la faixa, el pantaló 
blanc, els piquerols...i unes sabates 
amb uns trossets de cuiro. Unes 
sabates mallorquines.

Les músiques del ball de gitanes 
son pròpies i tradicionals de Sant 
Celoni. Aquest fet també les fa 
especials oi? 
Sí sí. La majoria són del Josep Ferré 
i Torres. Més endavant vam afegir 
la rumba del Marcel Caselles i més 
cap aquí, en Josep Maria Aparicio 
va composar un rock per petició 
del jovent, una música nova pel 
Filferro i un nou galop amb motiu 
dels 250 anys de Gitanes. Aquí, 
parats no n’estem gaire!

Com veu el futur de les Gitanes a 
Sant Celoni? 
Pel que fa al Ferro la nostra idea ara 
és consolidar les noves peces i amb 
una roda de tres anys aconseguir 
que els tres grups passin per tots 
els balls. Pel que fa al Filferro, 
s’està reestructurant. Hi ha tres 
grups segons l’edat i com que es 
van repartint els balls a vegades hi 
ha canvis. En aquests grups sí que 
potser puguin sortir coses noves. El 
grup dels grans acostumen a ballar 
ja coses del Ferro, la Farándula per 
exemple els hi encanta.I el vestuari 
que és un tema candent hauria 
de sortir un disseny realment 
espectacular perquè ens decidíssim 
a canviar-lo... per tant, de moment, 
seguim igual.

Quins sentiments recorda de les 
seves primeres ballades? Jo vaig 
ballar als anys 60 quan hi havia 
un esbart a l’Ateneu i vam fer 
una ballada de Gitanes el dia de 

Carnaval. Érem gent molt jove de 
14 a 16 anys que hi anàvem per 
fer una mica de xirinola, veure els 
nois, per riure una mica....i llavors 
fins l’any 81 que és quan les tornem 
a recuperar i les torno a ballar, lla-

vors sí, conscient 
de la història i 
la tradició de les 
Gitanes al nostre 
poble. Des de 
llavors i sempre 
també he de dir 
que cada vegada 
que entrem a 
plaça se’m posa 
la pell de gallina, 

pessigolles a la panxa...una passada.

Un desig per aquesta ballada 2020? 
Que el ball de Gitanes formi part 
del catàleg del patrimoni festiu de 
Catalunya, que estem pendents 
que ens cataloguin. Em faria molta 
il·lusió que el dia de Gitanes ho 
poguéssim celebrar.

Coordinadora de la Colla del Ferro

“Aquest any cele-
brem 40 ballades 
del Ferro i 35 del 
Filferro” 

“Cada vegada que 
entrem a plaça se’m 
posa la pell de galli-
na, pessigolles a la 
panxa...una passada.”

El millor racó del municipi per 
perdre’s? El Turó de la Mare de Deu 
perquè em permet fer una caminada 
i és un lloc que m’hi sento a gust. 

On portaria algú de fora? A conèi-
xer tota la part antiga, començant 
per l’Esglèsia, Sant Ponç, les mu-
ralles, les torres, la Rectoria Vella... 
perquè tenen una part de la nostra 
història molt important.

Si fos alcadessa del poble què 
faria? Aix...això és difícil... què 
m’agradaria? S’hauria de fer algun 
programa educatiu perquè la gent 
fos més responsable i s’estimés 
més el poble. Fer una campanya de 
sensiblització i educació cívica.

Com s’imagina el poble el 2030? 
M’imagino un poble amb més festes 
i amb la participació de molta més 
gent del poble. Perquè si miréssim el 
percentatge de la gent celonina que 
hi assisteix crec que és un percentat-
ge una mica petit, no sé si arribaríem 
al 20 %. Hi ha un 80% de celonins i 
celonines que no coneixem i m’agra-
daria que hi fossin.

Un desig per Sant Celoni: Que  
per molts anys tinguin Gitanes i  
les gaudeixin.

El millor record lligat al municipi? 
Ara mateix és un record que s’em 
reprodueix cada any que és l’entrada 
a plaça quan fem la festa de Gitanes.

La mostra gira a l’entorn del recull Onze 
nadals i un cap d’any, que aplega els poe-
mes amb que J. V. Foix obsequià els seus 
amics des del Nadal de 1948 fins al 1958 
i el cap d’any de 1960.  Vuit creatius 
plàstics del Baix Montseny han treballat 
les seves obres de pintura, collage, paper 
retallat, escultura i ceràmica partint de 
les poesies de Foix, amb uns resultats in-
teressantíssims, que formen un conjunt 
equilibrat i colpidor alhora. Tots han fet 
una obra basada en el poema “Ho sap 
tothom, i és profecia”, que es pot veure 
a la primera sala, i a la resta dels espais 
hi ha versions plàstiques dels poemes 
que més han impressionat als creatius. 
Participen en la mostra Glòria Auleda, 
Josep Clopés, Rob Duboix, Judit Gil, 
Xavi Plana, Stefano Puddu, Núria Ros-
sell i Martí Pey, que és l’ànima d’aquestes 
mostres que uneixen art i literatura.

L’exposició es complementa amb  
dues conferències-col·loqui: 
- Diumenge 15 de desembre, a les 6 

de la tarda: “Foix: el poeta, pelegrí de 
l’invisible”, a càrrec del poeta Oriol 
Izquierdo. I tot seguit visita comen-
tada de l’exposició amb el col·lectiu 
d’artistes

- Diumenge12 de gener, a les 6 de la 
tarda: “Els Nadals de Foix. Una lectu-
ra” a càrrec del poeta i pintor Narcís 
Comadira


