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Apostem per l’Educació
Treballem en xarxa amb
les escoles, entitats i empreses
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A Sant Celoni i la Batllòria tenim bones escoles! Tenim uns bons professionals,
vocacionals i compromesos amb la millora contínua en l’èxit educatiu i la cohesió
social; AMPAs i AFAs implicats en els projectes educatius de centre; centres connectats amb l’entorn, amb la cultura, el patrimoni i el teixit econòmic i empresarial.
Tots plegats, conjuntament amb l’Ajuntament i altres agents, treballant en xarxa,
junts, per enriquir-nos i millorar contínuament.
Encara tenim reptes pendents i feina a fer. Però estem molt orgullosos de tot allò
que hem aconseguit. Tenim un centre de formació d’adults, el Sax Sala, a ple rendiment, donant bona formació i orientació a les persones adultes. La nostra escola
bressol municipal, el Blauet, que ha fet 10 anys!! Hem resolt el dèficit històric en
la formació professional de química, amb el cicle superior de química industrial, i
estrenant, a més, un nou edifici per als cicles formatius. Hem vist fer-se realitat el
nou edifici del Soler de Vilardell i, després de varis intents, finalment el Pallerola
esdevindrà un centre 3-16 implantant l’ESO en el centre.
Trobareu també a les primeres pàgines els projectes que tenim en marxa tots plegats: la xarxa local Escola Nova 21, els projectes que incentiven les competències
científico-tecnològiques i que ens connecten també amb les empreses de l’entorn:
el Robotseny i el Montquímic, i el nou servei municipal, el projecte Rumb, que
orientarà els alumnes en coordinació amb les escoles i tots els agents implicats per
aconseguir disminuir el fracàs escolar i oferir a les persones formació per la seva
inserció laboral i realització personal.
Gràcies a tots els agents educatius del municipi per la gran tasca que feu, on tots
ens hi sentim cridats i implicats. Junts som més forts!
Per acabar, també us voldria destacar que la Generalitat acaba de licitar la construcció de dos passos de vianants a la C-35 i podríem començar a veure les obres
aquest mateix estiu; el pas elevat al barri de les Torres que connectarà el nucli urbà
de Sant Celoni amb el polígon i la passera del Pertegàs que connectarà el polígon
amb les urbanitzacions del Montnegre de manera segura. Quina bona notícia!
Bona lectura!

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

Apostem per l’Educació!

Treballem en xarxa amb les escoles,
entitats i empreses
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’és conscient que l’educació és la clau del progrés
social, econòmic i cultural dels celonins i celonines i que no pot existir un bon projecte de
poble sense un bon projecte educatiu. Per aconseguir-ho cal una acció educativa conjunta i
complementària entre la tasca familiar, els centres educatius i tots els agents socials i entitats
amb una actitud basada en el compromís, la participació, el treball i l’aprenentatge en xarxa.
Tot seguit us presentem alguns dels projectes que treballem conjuntament per millorar
l’educació a Sant Celoni:

Implicats en el procés
de renovació educativa
Escola Nova 21
Sant Celoni participa activament en el procés de renovació
del sistema educatiu català Escola Nova 21. A nivell del Baix
Montseny, aquest procés es va posar en marxa el maig de
2017 amb la implicació de tots els centres educatius del municipi i alguns de Santa Maria de Palautordera i Llinars del Vallès. Tots ells han engegat un treball de reflexió sobre quin ha
de ser el propòsit de l’educació al segle XXI i han creat grups
impulsors a dins de cada escola per arribar a tot el claustre i
liderar el canvi de cadascun dels centres.
Des del mes de maig de 2017, la Xarxa del Baix Montseny ha
realitzat 10 trobades on les escoles han pogut treballar i compartir la seva visió de centre i diferents projectes i pràctiques
de transformació educativa com són l’aprenentatge cooperatiu, el treball per ambients i projectes, el servei comunitari...
El programa Escola Nova 21, amb una durada de 3 anys, té
com a objectiu principal sumar esforços de totes les escoles,
institucions i persones que generi una mobilització sense
marxa enrere per a l’actualització del conjunt del sistema
educatiu català. Per aconseguir-ho, pretén en primer lloc,
generar presa de consciència sobre la necessitat de canvi
educatiu i, en segon lloc, sistematitzar i crear coneixement i
procediments que facin possible el canvi en el si de les xarxes
locals d’Escola Nova 21.
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Un poble viu i amb oportunitats
En sinèrgia amb
les empreses
de l’entorn
L’Ajuntament i els centres educatius han
desenvolupat alguns projectes on la participació del món de l’empresa és fonamental. És el cas del projecte de robòtica
Robotseny, iniciat el 2015 i el projecte
Montquímic estrenat el curs passat,
ambdós sumen la implicació de més de
25 empreses del territori.
La formació professional dual de
Química industrial i de Mecatrònica
industrial entre l’Institut i l’empresa, és un
altre exemple d’aquestes sinèrgies establertes entre els centres educatius i les
empreses de l’entorn per tal de millorar el
capital professional, social i cultural dels
alumnes i escoles.

Robotseny, impuls de les vocacions tecnològiques
Des de l’any 2015, el projecte Robotseny desenvolupa les competències científiques, tecnològiques
i creatives dels alumnes, tot treballant la robòtica
a l’aula de forma cooperativa. És un projecte que
implica més de 1.500 alumnes de 25 escoles de
tot el Baix Montseny, 13 ajuntaments i més d’una
vintena d’empreses, la major part de les quals
col·laboren des de la primera edició. El projecte
compta també amb la col·laboració i participació del
Centres de Recursos Pedagògics del Departament
d’Ensenyament
Cada any durant els mesos d’octubre i novembre,
mestres i professors es formen en robòtica educativa per poder-ho treballar posteriorment a l’aula. El
repte és participar a la competició de robots i a la
fira tecnològica que es fa a finals de curs. Precisament a mitjans de gener, l’equip impulsor i el Centre de Recursos Pedagògics van presentar les bases
de participació al torneig i a la fira científica de la
Robotseny 2019 que es farà a la plaça de la Vila el

Montquímic, desvetllant la vocació química
El projecte Montquímic busca promoure el procés
d’ensenyament-aprenentatge de la química des de
metodologies experimentals que motivin l’alumnat
i incentivin les vocacions cap al batxillerat científic i
els cicles formatius de la família de la Química.
Uns 500 alumnes de 3r i 4t de primària, 1r i 2n
ESO de totes les escoles del municipi, de l’escola
d’adults i del cicle formatiu de Química Industrial estan treballant a l’aula diferents experiments
químics que presentaran als companys i companyes
de la resta d’escoles a la II Fira Montquímic que
tindrà lloc el proper 3 d’abril al Camp d’Esports i al
Pavelló 11 de setembre.
La posada en marxa d’aquest projecte ha comptat
també amb les ganes de formar-se del professorat dels centres de Sant Celoni, la complicitat
del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i el
Departament d´Ensenyament, la predisposició de
les empreses químiques del municipi participants
al costat del suport en el projecte del divulgador
científic Marc Boada.
En aquesta edició 2019 es compta amb el suport
econòmic i tècnic de les empreses: Almirall Pro-
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desfarma SA (Ranke Química), Arkema Química
SA, Givaudan Ibérica SA, Oxiris Chemicals SA,
Renolit Ibérica SA o Unión Químico Farmacéutica
SA (UQUIFA).
Aquest curs, a més a més de la Fira el projecte s’enriqueix amb 2 actuacions més:
- La proposta didàctica entorn a l’exposició de “La
Taula Periòdica com mai l’havies vist” al Sax
Sala. Durant el mes de gener, més de 500 alumnes
d’ESO, cicles formatius i escola d’adults i alguns
alumnes d’educació primària gaudiran de la visita
guiada de l’exposició a càrrec del divulgador científic Marc Boada.
- Treball de la prevenció del risc químic amb
els alumnes de 2n a 4t d’ESO de tots els centres,
d’Aaerior de Química industrial. Durant el mes
de febrer més de 350 alumnes visitaran les plantes
químiques d’Arkema, Uquifa i Givaudan per
conèixer els seus processos químics i les mesures
de prevenció del risc. A continuació, proposaran millores en les campanyes informatives a la
ciutadania.

8 de juny, i que enguany té com a centre d’interès
“la millora en l’eficiència i l’estalvi energètic de les
empreses del Baix Montseny”.
Aquest curs el projecte compta amb el suport
econòmic i tècnic de les empreses del Baix Montseny: Altervac SA, Arkema Química SAU, LAB
Circuits SA, Salicru SA, Futurtec Electromecànica
Industrial SL, Hohner Automáticos SL, Givaudan
Ibérica SA, Renolit Ibérica SA, Ecología Química
SA (Tradebe), Hidrocolor SL, Stimulo Design SL,
Maqmetal Automation SL, Instal·lacions Elèctriques Cat SA, Fusteria Gurdó SL, Papereria Can
Colls o Codec Instal·lacions Elèctriques SL.
Més informació: www.robotseny.cat

Formació professional DUAL: combinar l’aprenentatge a l’aula i a l’empresa
L’Institut Baix Montseny oferix dos cicles formatius
amb modalitat dual: Química industrial i Mecatrònica industrial. La formació professional dual
combina l’aprenentatge en una empresa amb la
formació acadèmica, augmentant la col·laboració
entre l’Institut i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. Recupera el model d’aprenent
garantint una formació professional que millora la
qualificació i inserció laboral dels estudiants. L’estada laboral de l’alumne a l’empresa és retribuïda amb
dues modalitats, contracte laboral o beca.

Durant el mes de maig s’iniciarà el període de
preinscripció pels cicles de CFGM Gestió Administrativa, CFGM Manteniment Electromecànic, CFGS
Mecatrònica Industrial en modalitat dual i CFGS
de Química Industrial en modalitat dual per al curs
2019 – 2020. La jornada de portes obertes es farà
dissabte 4 de maig de 10 a 12 h.
Més informació: www.insbaixmontseny.cat

A més a més d’aquesta formació en empresa,
l’Institut Baix Montseny i el teixit empresarial volen
iniciar altres vies de col·laboració per promoure la
incorporació de treballadors/es de les empreses a
diferents mòduls formatius que ofereix l’Institut, visites dels alumnes a les plantes productives, estades i
formació de professors de l’Institut a les empreses...
Durant el mes de febrer es duran a terme diverses
reunions amb empreses per tal d’iniciar aquesta
nova via de col·laboració.

En col·laboració amb
les entitats i el voluntariat
Diverses entitats integren alumnes
amb necessitats educatives a les activitats
El projecte Xarxa és un recurs social i pedagògic
que pretén millorar l’èxit educatiu i la cohesió
social d’infants i joves a través de l’activitat en una
entitat, en un espai social fora de l’horari escolar,
idoni per fomentar valors i hàbits educatius. Les
comissions socials de cada centre educatiu són les
encarregades de proposar nois i noies a qui es considera adequat inscriure a les activitats extraescolars organitzades per les AMPA, entitats esportives,
culturals i de lleure.
El personal de les entitats actua com a referent
positiu a través de la seva relació afectiva i del
seu exemple de bona conducta, ajuden a fomentar conductes preventives, fomenten l’autoestima,
l’autonomia, el respecte i la cohesió de grup. Per
mitjà d’aquest projecte, més de 120 infants i joves
celonins de 3 a 20 anys participen aquest curs a les
activitats organitzades per 27 entitats del municipi
fora de l’horari escolar. Des del 2007, ha crescut el
nombre d’entitats i de participants que s’han incorporat al projecte.

Entitats col·laboradores: AMPA Escola Josep
Pallerola i Roca, AMPA Escola Montnegre, AFA
Escola Soler de Vilardell, AMPA Institut Escola La
Tordera, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La Salle,
AMPA Escola l’Avet Roig, Institut Baix Montseny,
Associació Creatius plàstics Jorca, Club Bàsquet
Sant Celoni, Club Esportiu Sant Celoni, Club
Tennis Sant Celoni, Club Volei Sant Celoni, Escola
Contrajazz Marga Pastells, Escola de Dansa Núria
Ventura, Club Pati Sant Celoni-hoquei, Club Patinatge Artístic Sant Celoni, Club futbol Sala Sant
Celoni, Club Judo Baix Montseny, Amics tennis
taula, Club tir amb Arc, Grup Escola Erol, Unió
Batllorienca, Club Esportiu la Batllòria, Taller de
dibuix i pintura Xavi Plana, El Racó de l’Art, Centre
Municipal d’Esports Sot de les Granotes-UFEC i
Centre Municipal d’Expressió.
El projecte està obert a incorporar noves entitats
de diferents àmbits.

Unes 40 persones
participen al voluntariat
educatiu. T’hi apuntes?
Aquest curs 40 persones fan de voluntaris educatius en diversos programes. Amb tot es necessiten
més voluntaris en els projectes següents:
• Acompanyament escolar Càritas Parroquial
per millorar els hàbits d’organització i d’estudi, en
la planificació de la tasca escolar. A la Parròquia
de Sant Celoni als dijous de 18.30 a 19.30 h.
• Suport a les aules de l’escola municipal de
música i de teatre pel bon funcionament de
les activitats amb infants entre 3 i 7 anys d’edat,
o bé amb alumnat amb Necessitats Educatives
Específiques. Al Teatre Ateneu a escollir: dimarts
de 19.15 a 20.15 h i/o dijous de 17.30 a 18.15 h
i/o dijous de 20.15 a 20.45 h.
• Suport a les dinamitzadores del Grup de
Conversa en català per a mares immigrants
amb fills/es menors de 3 anys tenint cura dels
infants mentre dura l’activitat. A Sax Sala els
dijous de 15 a 16.30 h.
• Suport a les aules de l’Escola d’Adults a Sax
Sala. Aprendre a llegir i a escriure, dimarts i dijous
de 15 a 17 h i Acompanyament lingüístic, fer
conversa en català 1 hora a la setmana a escollir
dimecres o divendres de 15 a 17 h
• Acompanyament lector a alumnes per millorar la comprensió lectora en el marc del
programa Lecxit. A la Biblioteca l’Escorxador
i/o a l’Escola Montnegre de la Batllòria 1 hora a la
setmana.
• Suport a l’aula a l’Escola Bressol Municipal el
Blauet. Hores a convenir
Et pots inscriure a través del web municipal
www.santceloni.cat/formularis, o posant-te
en contacte amb la Rectoria Vella trucant
al 93 864 12 13, o bé, enviant un correu
electrònic a educacio@santceloni.cat
Apunta-t’hi!
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Un poble viu i amb oportunitats
L’Escola Pallerola
tindrà ESO a partir
del proper curs
L’Escola Josep Pallerola de Sant Celoni tindrà ESO
a partir del proper curs 2019/2020. Des del Departament d’Ensenyament, juntament amb la direcció
del centre i de l’ajuntament ja s’està treballant per
ubicar els dos primers grups que començaran 1r
d’ESO al setembre i en el projecte educatiu d’Institut- escola.

Calendari de portes obertes
Centre escolar

Data

Institut Baix Montseny Dimarts 5 de març

Hora

Telèfon centre

De 18 a 20 h

93 867 34 70

Escola l’Avet Roig

Divendres 8 de març
Dissabte 9 de març

De 15.30 a 17 h
De 10.30 a 13 h

93 867 39 23

Col·legi Cor de Maria

Dissabte 9 de març

D’11 a 13 h

93 867 03 98

Escola Soler
de Vilardell

Dimarts 12 de març

De 9.30 a 11.30 h

93 867 24 39

Institut Escola
La Tordera

Dijous 14 de març

De 10.15 a 12.15 h
i de 15 a 16.30 h

93 848 47 98

Escola Josep
Pallerola i Roca

Dijous 21 de març

De 9.30 a 11 h
i de 15.15 a 16.15 h

93 867 18 02

Col·legi La Salle

Dissabte 23 de març

D’11 a 13 h

93 867 02 65

10è aniversari
de l’escola bressol
municipal
El Blauet.
Molt bona feina!

Escola Montnegre
(La Batllòria)

Dimarts i divendres
Dijous
(Tot el mes de febrer
amb cita prèvia)

De 15 a 16 h
De 9.30 a 10.30 h

93 847 00 29

Institut Baix Montseny Dissabte 4 de maig

De 10 a 12 h

93 867 34 70

Dissabte 11 de maig

De 10 a 12 h

93 867 39 23

L’Escola bressol municipal El Blauet va celebrar
dissabte 12 de gener el seu 10è amb una festa
que va aplegar més de 200 persones. Durant
l’acte, representants del centre, de les famílies
i de l’ajuntament van fer un agraïment a les
680 famílies que han confiat fins ara amb el
Blauet i a les educadores i professionals per la
seva implicació. Grans i petits van gaudir de
la música i la veu dels alumnes de l’Escola de
Música, d’un espectacle del circ LOS i d’una
mostra fotogràfica sobre els 10 anys d’història
de l’escola i que està oberta al públic de dilluns
a divendres de 9 a 12 i de 15 a 17 h

La Generalitat reconeix els projectes
d’Innovació Educativa de les escoles
Montnegre i Cor de Maria

D’aquesta manera es fa un pas important en la
implementació del model d’escolarització 3-16
als centres públics del municipi, una aposta que
arrenca el juliol de 2009 quan el Consell Escolar
Municipal va aprovar per unanimitat que aquest
fos el model per Sant Celoni i posteriorment el
ratificà el Ple municipal.

6

Vine a conèixer les escoles
de Sant Celoni!

Ensenyaments post obligatoris

Escola l’Avet Roig

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya reconeix les escoles que tiren endavant projectes d’innovació pedagògica per millorar les competències de l’alumnat i la seva contribució a la millora del sistema educatiu. Dues escoles de la Vila han rebut aquest reconeixement
als seus Projectes d’Innovació Pedagògica a partir de l’apadrinament d’un element patrimonial.

L’Escola Cor de Maria ha obtingut un reconeixement pel projecte Apadrinem el nostre patrimoni:
esgrafiats de la façana de l’Església de Sant Martí.
Els alumnes 6è de Primària han realitzat una recerca d’informació, amb l’ajuda d’un tècnic de l’Ajuntament, i han elaborat una auca i una representació
teatralitzada, i es preveu fer un concurs per elaborar
un logo i aplicar elements de realitat augmentada
afegint informació virtual, interactiva i manipulable,
a la informació física ja existent a la façana.

L’Escola Montnegre de la Batllòria ha rebut un reconeixement pel seu projecte Apadrinem un tros de
bosc. Tocabosc. Els alumnes de 2n de Primària visiten una tarda a la setmana un tros de bosc pròxim.
Entre les activitats que contempla el projecte, hi ha
la de dibuixar al natural el mateix arbre durant la
tardor i la primavera, buscar formes geomètriques a
la natura, trobar elements de l’entorn mitjançant un
joc de pistes o fer un reportatge fotogràfic a partir
d’unes consignes.

Màquines
d’autopréstec:
la Biblioteca
es modernitza!
Des des fa unes setmanes la Biblioteca l’Escorxador
ha estrenat una màquina d’autopréstec que donarà
més autonomia a l’usuari/a per tal de gestionar els
seus propis préstecs, devolucions i reserves sense
haver de necessitar la intermediació del personal
bibliotecari. El procés d’instal·lació ha tingut una
durada aproximada de 6 mesos i ha consistit en implantar un xip a tots els documents per mitjà del sistema de ràdiofrequència on les dades es transmeten
sense fils, a través d’ones de ràdio. El xip i els lectors
RFID substitueixen o complementen les tecnologies
de codis de barres. Aquest canvi permetrà al personal dedicar menys temps a tasques mecàniques per
dedicar-ho a l’atenció de les persones usuàries, la
prescripció bibliotecària i en definitiva tasques que
donen un valor afegit al servei.

Novetats editorials: un conte i
un DVD sobre Sant Celoni
L’Ajuntament ha editat dos nous materials interessants per conèixer part de la nostra història i divulgar una de les nostres tradicions, els gegants. Els
podeu consultar a la Biblioteca l’Escorxador i també
els podeu adquirir a les llibreries del municipi.

5€

El DVD Sant Celoni 1931-1945. República, guerra
i postguerra. Primera Part recull els cinc documentals que ha elaborat Xavier Alfaras a partir
d’entrevistes amb celonines i celonins que van viure
aquells temps i que en donen testimoni. Els documentats s’ha anat presentant en els darrers anys
dins del marc de les Jornades de la Memòria Històrica, amb l’objectiu de recuperar la història d’una
època que va quedar silenciada. Els documentats
que hi ha al DVD són: Records de l’escola republicana a Sant Celoni, Ton Barnola: Jo vaig ser de la
Lleva del Biberó i els Testimonis de la rereguarda:
Jornades revolucionàries, Alarma aèria i Privacions.
			
El conte El gegants de Sant Celoni, és una iniciativa de l’Ajuntament i de la Colla de Geganters que
feia temps de s’estava coent. Dos celonins s’han
encarregat de dur-lo a terme: Núria Rossell ha fet el
disseny i ha redactat el text, que explica la història
de l’aproximació d’una nena als gegants i de com
acaba sent gegantera, i Xavi Plana s’ha encarregat
de les il·lustracions. El conte segueix la col·lecció
que es va iniciar fa uns anys amb L’espasa d’en Soler
de Vilardell, il·lustrat per Pol Cunyat.

8€

Vols viatjar a l’estranger?

Suport als
estudiants amb
l’obertura d’una
aula d’estudi
a Sax Sala
A partir del 4 de febrer, s’obre una aula d’estudi a
Sax Sala per tal que s’hi pugui estudiar individualment o bé realitzar treballs en grup. L’horari serà
de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia i de
3 de la tarda a les 8 del vespre. L’entrada a l’aula
d’estudi és oberta a tothom i no hi ha restriccions
d’edat, de manera que tota la ciutadania que en
vulgui fer ús, hi serà benvinguda! Per poder-ne
fer ús només cal passar per l’administració de
Sax Sala i registrar-se especificant si és per estudi
individual o treball en grup!
Aquesta aula d’estudi complementa els espais d’estudi que es disposen a la Biblioteca l’Escorxador
en els horaris habituals de l’equipament: dimarts,
dimecres i dissabtes de 10 a 2/4 de 2 i totes les
tardes de 3 a 8 del vespre, excepte dimecres que
s’obre a 2/4 de 4 de la tarda.

T’oferim assessorament personalitzat
sobre mobilitat internacional
Aquells joves que vulgueu informar-vos sobre les
diferents possibilitats que teniu de gaudir d’una
estada a l’estranger podeu sol·licitar dia i hora
d’assessoria personalitzada trucant al Sax Sala 93
867 41 75 o adreçant-vos-hi personalment. Des
que va començar el servei, el maig de 2018, més de
30 joves ja hi ha passat i han pogut planificar un
camps de treball, voluntariat internacional, intercanvis juvenils, i treball o estudis a l'estranger.
Les experiències de mobilitat internacional són molt
diverses amb durades que poden anar des de dues
setmanes a un any i que gaudeixen de condicions
d’accés i permanència molt interessants. Hi ha una
àmplia varietat de programes amb finançament
europeu que promouen aquest tipus d’experiències
vitals, alguns no tenen cap requisit d’accés respecte al
nivell d’estudis o el coneixement de l’idioma del país
d’acollida, n’hi ha que finances el viatge i poden anar
adreçats a qualsevol jove de 17 a 30 anys.

gent nova

trencar la rutina

nous reptes
carregar piles
ajudar

viatjar

Mobilitat
Internacional
·voluntariats europeus
·camps de treball
·intercanvis juvenils
·camps de solidaritat
·treballs a l’estranger

NOVES ASSESSORIES
Dimecres 20 de febrer, 27 de març, 24 d’abril, 22 de maig i 19 de juny de 17 a 20 h a Sax Sala
Truca al 93 867 41 75 i reserva hora al Sax Sala
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Un poble viu i amb oportunitats
Sant Celoni i la
Batllòria prepara
un Pla d’Acció Cultural
pels propers anys

DIGUES LA TEVA
DECIDEIX CULTURA!

Amb la implicació de moltes
persones i entitats de Sant
Celoni i la Batllòria s’està
treballant en l’elaboració
d’un Pla d’Acció Cultural pels
pròxims anys amb l’objectiu
millorar la cultura i al mateix
temps fomentar la corresponsabilitat entre els diferents
sectors i agents culturals.
A partir de la reflexió i el
debat, el Pla d’Acció Cultural
marcarà noves propostes i metodologies per desenvolupar i dotar d’eficiència
les intervencions culturals municipals. En el marc d’aquest procés iniciat el
març de 2018, el passat 26 de gener es va fer una jornada participativa amb
diverses taules de treball a partir de les quals més d’una quarentena de persones van fer les seves aportacions. La recollida d’idees però no s’atura i fins
el 9 de febrer es poden traslladar per mitjà del web municipal. Participa,
digues la teva a www.santceloni.cat/formularis
El Pla d’Acció Cultural es presentarà en un acte públic la primera
quinzena de març.

Ja s’acosta
el Carnaval...
DISSABTE, 2 DE MARÇ
Rua

- 2/4 de 7 de la tarda
Inscripcions:
de l’11 al 22 de febrera l’OAC
Hi haurà premi a la més original,
la més animada, la més elaborada, la més votada, a la carrossa
més treballada i com a novetat:
premi a totes les comparses
participants!

Sopar al Pavelló

- 9 del vespre
Podeu comprar el tiquet a l’OAC

Ball de disfresses
amb Falsa Modèstia
i DJ LeeBeats
- A 2/4 d’11 de la nit fins a
les 5 de la matinada
- Al Pavelló Municipal
d’Esports 11 de setembre
Entrada gratuïta amb
aforament limitat

... i les Gitanes!
DISSABTE, 2 DE MARÇ
Ballada del Filferro
- 12 del migdia
- Plaça de la Vila

DIUMENGE, 3 DE MARÇ
Ballada del Ferro
- 12 del migdia
- Plaça de la Vila

Unes bones festes de Nadal i Reis
Per festes de Nadal es va engegar una nova iniciativa perquè cada vegada més les propostes culturals
arribin a tots els racons de la Vila. Amb la proposta
Tastets de Nadal, joves alumnes del Centre Municipal
d’Expressió, de les escoles de música i de teatre, van
traslladar les seves audicions de Nadal a diferents
punts del municipi: Sant Ponç, les Illes Belles, les Borrelles, la Residència Sociosanitària Verge del Puig i la
Batllòria. El programa d’actes també va comptar amb
la presentació del conte “Els Gegants de Sant Celoni”,
un Escape Room ple de gom a gom, tallers per a la
mainada, la festa de Cap d’Any, l’arribada dels Carters
Reials i la Cavalcada. Aquí en teniu algunes imatges!
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A partir del
24 de febrer
Posa el mantó
al teu balcó!

Un poble bonic i agradable
Noves actuacions
de reasfaltat
Durant el mes de març es reasfaltaran diversos
trams de carrers del municipi un cop avaluat
l’estat de deteriorament i la intensitat de trànsit
que suporten. Concretament s’actuarà al carrer
Joan Maragall, Alfons Montcanut, Consolat de
Mar, les Valls, Sant Antoni, Sant Martí, Doctor
Trueta, Montserrat, Doctor Barri, Montserrat i
Vial paral·lel a la C-35.

Endavant els dos passos
de vianants a la C-35
La Generalitat de Catalunya ja ha licitat les
obres de construcció dels dos passos de vianants
a la C-35 que podrien començar aquest estiu.
Concretament es tracta d’un pas elevat a l’alçada
del barri de les Torres per connectar amb el
Polígon Molí de les Planes i una passera al Pertegàs que permetrà comunicar el Polígon amb
les urbanitzacions del Montnegre, una actuació
molt reclamada per part de l’Ajuntament per la
millora de la seguretat i l’accessibilitat a la C-35.

Sanció per un abocament de
voluminosos a Can Coll

Ajuda’ns
a aturar
la crema
de contenidors!

La zona de contenidors de Can Coll va registrar a mitjans de desembre un importantíssim abocament de
residus provinents de la neteja d’un bar de Barcelona.
Les gestions de la Policia local i de l’empresa de neteja
de Sant Celoni van permetre identificar l’autora,
una veïna de Can Coll a qui s’ha obert un expedient
sancionador que segons marca el Text refós de la
Llei reguladora dels residus podria comportar-li una
multa superior als 4.001 euros.
Durant els darrers dos mesos, també s’han iniciat els
següents expedients sancionadors per lluitar contra
l’incivisme:
- 1 per realitzar pintades a la façana
d’un edifici públic
- 2 per llençar petards a la via pública i
destorbar els vianants.
- 2 per conductes vandàliques al mobiliari urbà
- 1 per no tenir vacunat al gos ni censat
- 1 carta d’avís i informació on es poden penjar
cartells publicitaris

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.

L’Ajuntament recorda a la ciutadania que en
cas de detectar alguna actitud incívica ho
traslladi a la Policia Local (93 864 12 17) on
s’atendrà amb la màxima confidencialitat.

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

Nom: Bonka
Sexe: Femella
Edat: Adulta
Mida: Mitjana

Si veus alguna actitud sospitosa
avisa a la Policia Local al
93 864 12 17
Màxima confidencialitat!

Nom: Poly
Sexe: Mascle
Edat: Cadell
Mida: Gran

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

Vine a veure’ls!

Masia Can Clarens Vallgorguina
Tel. 93 707 44 12
www.mascotesbcn.com
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Un poble viu i amb oportunitats
Us voleu formar?

Nous cursos per a
persones a l’atur o
en actiu a Sax Sala

A Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del
Baix Montseny s’ofereixen cursos adreçats a persones aturades i treballadors i treballadores en actiu
per millorar la seva ocupabilitat. L’oferta s’adapta
tant a les demandes i necessitats de les persones
que s’adrecen a l’equipament com als requeriments
de productivitat i competitivitat de les empreses
del territori. A més, en el marc de l’Acord pel Desenvolupament i l’Ocupació del Baix Montseny, des
de Sax Sala es coordinen amb la programació de
cursos dels municipis del Baix Montseny.
L’any 2018 es van programar 25 cursos de formació ocupacional i continuada amb la participació
de 394 persones (el 64% eren persones aturades,
el 12% autònomes i el 24% treballaven per compte
d’altri). El 77% d’alumnes eren dones.

L’Ajuntament millora
la senyalització de l’itinerari d’escultures al
carrer i el fa accessible

Cursos 1r trimestre 2019
Per a persones aturades i
treballadores en actiu
CURS
Ús i seguretat
de la motoserra

Per a persones preferentment aturades.
Cursos amb certificat de professionalitat

DATA
PREVISTA
INICI

DURADA

28/01/2019*

40 h

Comptabilitat bàsica 19/02/2019

60 h

11/03/2019

25 h

14/03/2019

6h

22/03/2019

10 h

29/03/2019

60 h

13/04/2019

100 h

Anàlisis i control
de costos

Manipulador
d’aliments

Operadors de
carretons elevadors
(Fins a 10.000 Kg)

Comptabilitat
avançada

Curs monitor
de lleure

CURS
Activitats auxiliars
en aprofitaments
forestals*
Sistemes
microinformàtics
Instal·lació i
manteniment de
jardins i zones
verdes
Socorrisme en
instal·lacions
aquàtiques

DATA
PREVISTA
INICI

DURADA

07/01/2019*

270 h

21/01/2019*

600 h

04/02/2019

470 h

25/03/2019

370 h

* Per als cursos iniciats, adreceu-vos
a Secretaria de Sax Sala

Mercat del Trasto a la plaça Rafael Ferrer
La propera edició del Mercat del Trasto de Sant
Celoni serà diumenge 10 de març a la plaça Rafael
Ferrer. Es tracta d’un mercat trimestral d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà per part de
particulars, entitats i associacions. No està permesa
la venda professional. Es poden comprar, vendre,
intercanviar o regalar tot tipus d’objectes de segona
mà, a excepció d’aliments, animals, productes perillosos o estocs de botigues.

fer el pagament amb targeta bancària
de 5 € de la taxa a l’OAC, a Sax Sala,
a qualsevol caixer de Bankia o en línia
a: www.santceloni.cat/pagaments.

Diumenge
10 de març
al matí

Per tenir-hi parada cal inscriure’s a través del web
municipal o omplir una sol·licitud a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (El Safareig – C/ Campins 24).
Un cop es disposa del document de liquidació, cal
A partir del mes de març l’itinerari d’escultures
al carrer disposarà d’una nova senyalització que
permetrà a les persones usuàries accedir a un
contingut adaptat per a persones sordes. Cada obra
disposarà d’una placa amb les seves dades generals
i un codi qr que enllaçarà amb un vídeo audiosignat i subtitulat en 4 idiomes (català, castellà, anglès
i francès).
A l’espai públic de Sant Celoni hi podem trobar 15
monuments escultòrics de diversos artistes i èpoques: des del segle XVI fins l’actualitat, autors com
Lluís Montané, Carles Colomo, Glòria Auleda,
Marc de Rooij o Josep Plandiura, entre d’altres, han
deixat la seva petja al paisatge urbà de la vila.
Amb aquesta millora, que segueix la mateixa línia
de l’itinerari pel centre de la vila, es pretén apropar
el nostre patrimoni a persones amb diversitat
funcional.
Consulteu l’itinerari a:
www.santceloni.cat/escultures
Per a més informació:
Oficina de Turisme
(c/Major 23. Horari: dimecres, dissabtes,
diumenges i festius de 10 a 14.
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h.)
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Estrenem d’un joc de geocaching
a Maribaus. Vine a cercar el tresor!
Amb motiu del Dia Internacional del Bosc us
convidem a la inauguració d’un joc de geocaching (cerca del tresor per mitjà del GPS) per
l’entorn de Maribaus adreçat a un públic familiar. Serà diumenge 24 de març a les 11 del matí
acompanyats d’un guia de l’Escola de Natura del
Corredor que ens permetrà gaudir de la natura
i conèixer les característiques ambientals de
l’espai. Després de la inauguració, el joc estarà
disponible a l’Oficina de Turisme per realitzar-lo
de forma autònoma.

Data: diumenge 24 de març
Hora: 11 matí
Punt de trobada: Rectoria Vella
Edat recomanada:
famílies amb nens de 6 a 11 anys
Places limitades
Cal inscripció prèvia a:
www.santceloni.cat/formularis

BONIFICACIONS 2019
IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES
Sol·licituds:
de l’1 de març
al 31 de maig

TAXA
ESCOMBRARIES

Comencen les
obres de reforma
del Puigdollers per
fer la nova seu de
Serveis Socials

Ajuts al pagament
de lloguer

Ja han començat les obres per convertir l’antiga escola Puigdollers en la nova seu de l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament. Amb aquest nou espai, es vol
millorar les condicions d’assistència a les persones
usuàries de Serveis Socials. Es preveu que les obres
estiguin enllestides pel juny. El cost de rehabilitació i reforma d’aquest equipament municipal té un
cost de 494.288 € (IVA no inclòs).

Fins l’1 de març està
oberta la convocatòria per
a la renovació de les prestacions per al pagament
Fins l’1
del lloguer. Per poder
de març
tramitar l’ajuda cal ser
antic perceptor, és a dir,
persones que van tenir resolució favorable en les convocatòries d’ajudes
al lloguer dels anys anteriors amb numeració
d’expedients LJ o LP.

Renovació
automàtica

L’Oficina local
d’Habitatge
us ajuda
a renovar-los!

A www.santceloni.cat/habitatge
trobareu més informació i la documentació
que cal portar a l’Oficina local d’Habitatge
(c/ Bruc, 26 ).

Noves sol·licituds:
fins el 28 de febrer
Consulteu aquestes i altres bonificacions a
www.santceloni.cat/bonificacions

Ampliem el nombre de desfibril·ladors
A Sant Celoni i a la Batllòria ja
comptem amb 18 desfibril·ladors (17 de fixes i 1 de mòbil)
per atendre amb la màxima
immediatesa crisis cardíaques
que es produeixin al carrer o
en instal·lacions municipals
d’alta concurrència. Aquests
dies s’estan acabant d’instal·
lar els darrers situats al Casal
d’avis, plaça Mercè Rodoreda,
El Blauet, Pistes de Petanca a
les Illes Belles, Sant Ponç i a
l’Institut Baix Montseny

IES BAIX
MONTSENY

EL BLAUET
SANT
PONÇ

CAMP
MUNICIPAL
D’ESPORTS

POLICIA
LOCAL

PAVELLÓ

PISTES
PETANCA

PISTES
D’ATLETISME
MERCAT
MUNICIPAL

Properament,
tallers oberts a
la ciutadania a
diferents barris

PLAÇA
DE LA VILA

CARRER
BREDA

CASAL
D’AVIS

PLAÇA
MERCÈ
RODOREDA

SAX SALA

ATENEU
SOT DE LES
GRANOTES

ESCOLA
MONTNEGRE
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Esports
El Centre Municipal
d’Esports Sot de les
Granotes ofereix el
servei d’Entrenament
Personal

Millores a la Pista
poliesportiva de
Sant Ponç
Durant les properes setmanes s’iniciarà una actuació de millora a la Pista poliesportiva de Sant Ponç.
Concretament es portarà a terme la substitució del
filat perimetral de la pista D’aquesta manera es
milloraran les condicions de l’espai on cada dia hi
practiquen esport moltes persones.

Passejades per a gent gran activa!

Amb el nostre servei d’ Entrenament
Personal trobaràs la motivació i el
suport que necessites per superar-te!

Un total de 150 participants vinguts de Tona,
Sitges, Castellbell i el Vilar acompanyats dels amfitrions celonins van gaudir el passat 24 de gener
d’un itinerari de 9 km dins el cicle de les passejades
per a la gent gran “A cent cap als 100” que organitza la Diputació de Barcelona en col·laboració de
l’Ajuntament. La sortida els va portar de Campins a
l’ermita de Sant Guillem i fins a Sant Celoni on van
compartir un dinar de germanor a la Pista coberta Jaume Pons. Els participants de Sant Celoni
i la Batllòria són persones que estan inscrites al
programa setmanal d’activitat física per a gent gran
que organitza l’Ajuntament de Sant Celoni.

Quin nivell!
Més medalles
pels karateques

Excel·lents resultats del Karate Club Just de Sant
Celoni al Campionat regional de Karate Open Cervelló
celebrat el darrer cap de setmana de gener amb la
participació de clubs d’arreu de Catalunya. Un total
de 18 medalles: 11 d’or, 4 d’argent i 3 de bronze
que ajuden als karateques a continuar la temporada
plens de motivació i il·lusió per participar en propers
campionats.

340 participants a
la Maasaiada 2019

El dia 20 de gener es va portar a terme
la 2a edició de la Maasaiada 2019, amb
la participació de 340 persones que van
sortir de la plaça de la Vila i que van
poder escollir d’entre els dos recorreguts
preparats per l’organització i ubicats al
Parc Natural del Corredor Montnegre: un
de 35 km i un altre més curt de 15 km.

150 atletes corren
el 8è Cros del Baix
Montseny

La vuitena edició del Cros Baix Montseny
va aplegar el passat 22 de desembre a 150
atletes, alguns vinguts d’Alacant i d’Itàlia. De
l’actuació celonina cal destacar el primer lloc
de Sònia Martínez a la categoria Absoluta femenina i el desè lloc de Laureano López a la
internacional masculina. Els atletes de l’escola d’atletisme van aconseguir 3 segons llocs:
Marçal Roig (Sub16), Nil Romero (Sub12)
i Joel Moreno (Sub10) i altres van obtenir
medalles: Rido Álvarez (Sub12), Inés Lobato i
Èlia Vila (Sub10) i Èric Arquillo (Sub8). Felicitats al Club Baix Montseny per l’organització i
els resultats!
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La Batllòria
Imatges de bons moments
viscuts a la Batllòria
A la Batllòria l’any sempre acaba i comença bé amb la Festa Major d’hivern i les festes de Nadal i Reis. Tot seguit us oferim un repàs de bons moments viscuts gràcies a
la col·laboració i implicació d’entitats i ciutadania de la Batllòria.

Gaudeix
del Carnaval!
Dijous, 28 de febrer
Ball de Gitanes
amb els alumnes de
l’Escola Montnegre
- 15.30 h
- Plaça de l’Església

Divendres, 1 de març
Taller de màscares,
xocolatada i festa de
disfresses infantil
- De 17 a 19 h
- Pati de l’Escola Montnegre
Org: AMPA

Diumenge, 3 de març
Benvinguda al rei
Carnestoltes i desfilada
de comparses fins al pati
de l’Escola
- 17.30 h
- Plaça de l’Església

Festa de disfresses i
xocolatada
- De 18.30 a 20.30 h
- Pati de l’Escola Montnegre
Org: AMPA Escola Montnegre,
Geganters, Fem Festa

Policia de proximitat
a la Batllòria
A partir del mes de febrer, un agent de la
Policia de proximitat estarà destinat de forma
fixa a la Batllòria. Tindrà la seu a la Unió
batllorienca.

Ruta per la Batllòria
3

DE LA BATLLÒRIA A LA SERRA DE CAN PUIG (SL-C70)

Un recorregut llarg però de dificultat baixa, recomanable per a totes les edats,
que ens permetrà gaudir d’un paisatge divers i una vegetació exuberant
Distància: 8.100 m
Temps: 2 h i 45 minuts
Dificultat: Baixa

La Batllòria

Senyalitzada: Sí
Inici - Final: Camp municipal de futbol
de la Batllòria
Punts d’interès: - Curs mitjà de la Tordera
- Part baixa de la Vall de Fuirosos

ESTRENEM
NOVA
RUTA!

- Aprofitament forestal

+ INFO: www.santceloni.cat/rutes
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Espai Obert
28.318 € per La Marató de TV3
Moltes gràcies Sant Celoni!

Fa 49 anys que l’ombra
de Franco ronda per la vila

El col·lectiu Els 08470 vol mostrar el seu agraïment a
l’Ajuntament, comerços, escoles, grups diversos, indústries,
particulars, entitats esportives, culturals, etc. Un any més
s’ha demostrat que Sant Celoni és un poble solidari.

Rere els noms de les plaques dels carrers hi ha sempre impregnat el
reconeixement d’agraïment a uns homes i unes dones propers a la
nostra història local i a uns fets que han fet fita a on poder retrobar-la.

ACTIVITAT
8a MARXA per la Vall d'Olzinelles
ACRO - IOGA
AINA - IVET - ARNAU - CLÀUDIA (venda de raïm)
ARC Sant Celoni
ASSOCIACIÓ VEÏNS MARE DÉU DEL PUIG Gangues
BIBLIOTECA - venda de llibres i pel lícules
CIRCUÏT SLOT INFANTIL - DIVERSLOT
CLUB BASQUET SANT CELONI
COLLA MONTNEGRES
DINAR SOLIDARI (Junts per Catalunya)
DONATIUS DIVERSOS
ENCESA D'ESPELMES (JNC i Joves per Catalunya)
ESCOLA COR DE MARIA
ESPLAI SANT CELONI - "Gags d'humor i musical"
ESPURNES DEL MONTSENY - "Apadrinament de
carretilles"
GALLS "PINXO i PANXO"
IMMA SUBIRÀ - "La vida és un RE"
LA QUINA DE LA MARATÓ
LA SALLE - Musical solidari "Un somni de Reis"
LOTERIA
NEC (coixins solidaris)
PARK MOTOR VALLGORGUINA - MOTOCRÒS
REIKI – Herboristeria Lídia
ROL - Joc de taula per a nens i adults
SWINGANGSTERS DEL MONTSENY
TÓMBOLA
UNIÓ ESPORTIVA SANT CELONI -"Jornada solidària"
VI i FUET
VÒLEI SANT CELONI
XOCOLATADA

RECAPTACIÓ
3.136,58
35,00
40,00
92,52
540,07
696,95
161,60
501,26
783,57
950,00
4.836,79
287,37
439,35
5.770,00
244,71
1.124,96
661,00
2.818,65
200,00
1.666,00
413,00
1.029,32
324,45
10,12
12,00
486,00
535,91
257,20
100,00
163,62
28.318,00

No sempre les plaques dels carrers han besllumat bona fe; de vegades
han servit per suplantar la nostra història grafiant fets, dones i homes
que enllotaven la nostre dignitat i la nostra manera de sentir i fer.
La Inquisició va ser un instrument que els Reis dits Catòlics, Ferran
i Isabel, van recuperar el 1478, a Castella, per controlar la dissidència religiosa, els moriscos i els jueus, amb el propòsit de sotmetre la
població sota el seu poder. Aquesta Institució, que a Itàlia va arribar
a jutjar Galileu, va abanderar el pensament catòlic sense reparar amb
les eines per imposar-lo i fer-lo complir durant més de 300 anys, fins el
1820, que la reina Cristina el va abolir.
Cisneros va ser el successor de Torquemada, el primer Inquisidor Major a Castella en el 1512. El 4 de juliol de 1969, l’Ajuntament de Sant
Celoni, afalagant el règim franquista, recupera de la Història un nom,
el del Cardenal Cisneros, i l’afixa a una plaça de la vila. Un nom que
ni merita els valors instaurats en el segle XV, que avui serien motiu de
rebuig, ni representa el pensament actual de l’Església Catòlica ni el
pensament democràtic dels nostres dies.
Srs politics, sé que a tots vostès la proposta de fer un canvi de nom
els generarà una feina desplaent, sempre serà qüestionat el moment
del canvi. Però, tenen, amb aquesta, una oportunitat més per practicar
allò que durant més de 300 anys la Inquisició no deixava fer: dialogar.
La nostra Història té prioritat.
Esteve Rodoreda

Moltes gràcies i fins a la pròxima edició!

Retribucions i despeses
dels càrrecs electes 2018

Amb l’objectiu de dotar de més transparència les finances del
consistori, anualment es publiquen les despeses dels regidors i
regidores pel que fa a les dietes, telèfons mòbils, locomoció, tasques
de representació i retribucions (quantitats en brut). Aquestes dades es
poden consultar permanentment al web www.santceloni.cat

Retribucions anuals brutes dels membres del govern
Regidor/a

Àmbit d’actuació

Dedicació

Retribució
anual (brut)

(PDeCAT)

Alcaldia, Entorn,
Secretaria, Atenció
ciutadana i TIC

90 %

43.199,94 €

Magalí Miracle

Comunitat

33,3 %

12.000,00 €

Laura Costa

(PDeCAT)

Comunicació i
Promoció Econòmica

33,3 %

De gener a març

Raül Garcia

Cultura i Educació

33,3 %

12.000,00 €

(PDeCAT)

2.733,33 €

Telefonia

Francesc Deulofeu

367,42 €

412,91 €

Magalí Miracle

210,85 €

120,69 €

De gener a març

45,18 €

0€

Raül Garcia

182,80 €

0€

Helena Lagarda

(PDeCAT)

276,01 €

61,20 €

Patricia Rodríguez

101,73 €
De juny a
desembre

0€

Josep M. Garcia
(PDeCAT)

0€

0€

Àlex Vivancos
(PDeCAT)

185,78 €

0€

Ernest Vilà

185,57 €

0€

(PDeCAT)

(ERC-AM)

Laura Costa

(PDeCAT)
(PDeCAT)

(PDeCAT)

(PDeCAT)

Patricia Rodríguez

(PDeCAT)

Ernest Vilà

(PDeCAT)

Josep M. Garcia
(PDeCAT)

Àlex Vivancos

(PDeCAT)
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Comunicació i
La Batllòria

33,3 %

12.000,00 €

(PSC)

1.949,53 €

Eduard Vallhonesta

2.224,09 €

Míriam Teruel

2.269,85 €

Josep Capote

1.693,26 €

Mariona Pascual

1.711,55 €

Jaume Turón

1.949,53 €

Enric Saurí

1.830,54 €

Andrea Peña

(CUP)

1.528,51 €

Carmen Montes

2.315,61 €

(PSC)
(PSC)

6.300,00 €

Promoció Econòmica

33,3 %

De juny a desembre

Esports i Espai Públic

33,3 %

12.000,00 €

(CUP)
(CUP)
(CUP)

Recursos humans i
Economia

33,3 %

Seguretat ciutadana

33,3 %

12.000,00 €
12.000,00 €

De juliol a
desembre

Assistència a plens i
juntes de govern

Clemen Gutiérrez

(PSC)

Helena Lagarda

Desplaçaments i
dietes

Regidor/a

(PDeCAT)

Francesc
Deulofeu

(ERC-AM)

Despeses anuals dels càrrecs electes

(ICV)

Grups municipals
Hem posat al dia el Sant
Celoni dels nostres pares
Benvolguts celonins i celonines, batlloriencs
i batllorienques,
Després de 8 anys de regidor a l’oposició
i 8 anys d’alcalde he considerat que calia
donar relleu, perquè els projectes necessiten
idees i il·lusions renovades.
El context social que m’ha tocat viure com alcalde ha sigut complex començant per la crisi econòmica el 2007, de la qual encara
n’arrosseguem les conseqüències, i la tensió política del procés.
Però tot i aquestes dificultats, vam agafar el compromís de posar
al dia el Sant Celoni dels nostres pares i ho hem fet tirant endavant projectes i resolent problemes històrics que Sant Celoni i La
Batllòria tenien en àmbits de mobilitat, educació, esport, cultura,
patrimoni i servei a les persones.
En temes com la mobilitat, la construcció d’un nou túnel de
sortida a l’entrada de Sant Celoni, ja no recordem quan per entrar
a Sant Celoni havíem d’aturar-nos per deixar sortir un vehicle
pesant; l’eliminació de passos a nivell amb la construcció d’un pas

Més convivència i
més democràcia
El grup municipal Socialista de Sant
Celoni i la Batllòria sempre hem treballat
per a la consecució d’una societat
democràtica, igualitària i per la justícia
social com a base del progrés compartit. Al llarg d’aquests
anys hem aconseguit prosperar com a societat, avançar
en drets socials i llibertats i aprofundir en el camí democràtic que va emprendre el nostre país. Malgrat tot, estem
vivim l’auge de moviments populistes, el creixement del
nacionalisme i l’extrema dreta al conjunt d’Europa. Uns
moviments que imposen una retòrica de l’enfrontament,
que neixen, viuen i creixen amb el conflicte i que s’alimenten de les desigualtats socials. Ho hem vist a Catalunya, i

“Estem preparats per governar”, Mariona Pascual,
candidata de la CUP a les
municipals del 2019
El farmacèutic Gerard
Carot acompanyarà Pascual al capdavant
de la candidatura
L’Assemblea de la CUP ha decidit presentar-se a
les eleccions municipals del 26 de maig amb la
cap de llista actual, Mariona Pascual, com a candidata, i amb Gerard Carot encapçalant el grup
d’independents (Poble Actiu).
Pascual ha afirmat que des de la CUP, després

Acaba el mandat i
arrenca el judici
Aquests dies de febrer i març vindran
marcats pel judici ignominiós contra
els presos polítics catalans. Seran
dies durs, en què l’Estat intentarà
demostrar que tots els presos i la resta
d’acusats van actuar com si fossin una organització criminal
que l’1 d’octubre de 2017 va utilitzar tot un poble per fer
d’escut contra uns agents de Policia i Guàrdia Civil que ‘van
una feina exemplar’. Es tornarà a dir que aquelles imatges que
tots vam veure als mitjans de comunicació no eren certes, que
eren muntatges, i que allò que va córrer per tot el món, era
propaganda republicana.
Els propers mesos seran també els darrers de l’actual mandat
municipal i al maig serà el moment en què les formacions po-

Des del Grup municipal ICV Sant Celoni
i la Batllòria volem aprofitar aquest espai
per tractar diversos punts, tal i com fem
normalment.
En primer lloc volíem convidar-vos a una
primera reflexió al voltant del desenvolupament i expansió del que considerem
ultradreta, doncs és cert que amb les eleccions a Andalusia
aquestes formacions han guanyat visibilitat i pes. En aquest
sentit no parlem ara de condemnar-los o d’establir un “cordill
sanitari” al seu voltant, volem parlar doncs de la necessitat de
reflexionar al voltant dels seus arguments o punts ideològics
donat que correm un perill a l’escoltar-los i no reflexionar-los
doncs poden convertir-se en autèntics “cants de sirena”,
doncs emmascaren els problemes reals que ens governen
sota d’altres com les lluites o les pors culturals.

sota la via per vehicles al carrer Roger de Flor i dos nous passos de
vianants als carrers Sant Francesc i Olzinelles; el pas sota la C-35
a la Batllòria per accedir de forma segura a l’estació de tren o el
pont de la Tordera a la Batllòria i el pont de Can Draper a Sant
Celoni per connectar amb el Montnegre. Vàrem iniciar la construcció dels aparcaments de la Forestal i del dipòsit de la Salle, hem
fet el de l’avinguda Verge del Puig i hem ampliat l’aparcament del
Pavelló 11 setembre. Les obres de remodelació de la plaça Josep
Alfaras estan apunt d’acabar.
L’àmbit de l’educació ha estat una de les nostres prioritats: vàrem
construir la primera llar d’infants municipal El Blauet, un nou edifici per l’Escola Montnegre a la Batllòria, l’edifici Sax Sala de formació d’adults i ocupacional, un nou edifici de formació professional
a l’Institut i la nova escola Soler de Vilardell amb la urbanització de
la plaça Muriel Casals que hi dona accés.
En l’àmbit esportiu vull destacar la construcció del segon pavelló al
Sot de les Granotes, la remodelació del camp de futbol de la Batllòria amb gespa artificial i la renovació de la gespa del camp de
Sant Celoni a més de l’esforç dedicat a l’adequació i manteniment
de totes les pistes de barri.
En l’àmbit de la Cultura i patrimoni vàrem construir el nou edifici
de la Unió Batllorienca i remodelació de can Bruguera a la Batllò-

ria, la Torre de la Força i la compra de l’Estrella per recuperar la
muralla de Sant Celoni i les obres de remodelació del nou bar del
Teatre Ateneu.
En l’àmbit de serveis a les persones vam aconseguir tirar endavant
la construcció d’un Centre de dia per a persones grans dependents amb 40 places i l’equipament per l’Associació Neurològica
que s’ha ampliat aquest darrer any, també el nou tanatori...
Com podeu veure, hem posat al dia el Sant Celoni dels nostres
pares, conscients de que encara queda molta feina per fer. És el
moment de donar el relleu a en Raül Garcia, persona compromesa
amb Sant Celoni i la Batllòria i amb el país, de llarga trajectòria i
implicació en entitats del poble (Gitanes, Erol, Geganters, ANC,
Òmnium...). Forma part d’una nova generació i tindrà el repte de
projectar el futur, el Sant Celoni dels nostres fills i sé que ho farà
molt bé.
Moltes gràcies pel vostre suport, per permetre’m treballar pel meu
poble. Ha estat tot un honor i un orgull.
Francesc Deulofeu
Alcalde
santceloni.juntsxcat@gmail.com

ara també amb els resultats de les eleccions a Andalusia.
Considerem que aquests moviments representen una amenaça real del que ha estat la nostra lluita per a la consecució d’una societat més justa, lliure, igualitària, feminista,
fraternal i plural, així com dels valors de l’europeisme
que han contribuït al major període de pau al continent.
Aquests valors avui es veuen amenaçats i com a demòcrates estem disposats a fer-hi front. És clar que el conflicte
independentista ha alimentat aquesta confrontació i
recorre sovint a la retòrica de l’enfrontament que malmet
la cohesió social i la convivència. Apel·lacions a vies eslovenes o similars són d’una irresponsabilitat sense precedents,
que posen en risc tot el que s’ha aconseguit fins ara, tot el
progrés guanyat en aquests anys de democràcia.

la convivència, dos bens preuats que cal preservar per damunt de tot. A la vegada estem convençuts que és només
des del respecte a totes les idees, el respecte a la llei i a les
institucions, que serem capaços de traçar un futur millor.
Tots i totes hem de ser conscients que hem de frenar
l’auge de l’extrema dreta i denunciar els discursos que
incitin a l’odi i la intolerància als nostres pobles i ciutats i
que amenacen drets i llibertats aconseguits en 40 anys de
democràcia.

Han sorgit partits que s’anomenen demòcrates i utilitzen
el sistema democràtic per posar en perill la cohesió social i

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

de dotze anys fent una oposició intensa i constructiva, “estem preparats per governar i
posar Sant Celoni i la Batllòria al servei de
la majoria de la gent, dels seus barris i de la
República”.

L’assemblea també ha instat les forces autodeterministes i d’esquerres a fer possible que el
govern dels pròxims anys sigui d’esquerres, i
trencar així el binomi PSC-CiU que ha protagonitzat la política local celonina des de fa més de
trenta anys.

Per l’assemblea, la decisió de tornar-se a presentar s’ha pres amb la intenció de governar i
trencar amb un govern paralitzat que no té
clar el rumb que ha de seguir. Ho veiem amb el
cas de les inversions, per exemple, la majoria
són promeses que no s’han executat (la millora
dels barris o la piscina d’estiu), o amb la gestió
de molts serveis municipals, com les escombraries, la neteja de carrers o l’atenció a la pobresa i
la vellesa.
lítiques ens posarem davant la ciutadania per avaluar el grau
de satisfacció amb la feina feta i el grau de confiança amb el
projecte de futur que s’ofereix per als propers 4 anys.
Des d’ERC parlarem de la feina feta, on al capdavant de l’Àrea
de Comunitat hem fet un gran esforç per donar una xarxa de
suport a les famílies més vulnerables i a totes aquelles persones que l’han necessitat. Però parlarem també de tot el que
hem viscut i hem construït entre tots durant aquests darrers
anys, treballant transversalment entitats, partits i ciutadans,
per unir com mai abans s’havia fet el municipi de Sant Celoni
a favor de la nova República.
I finalment, exposarem també la nostra proposta de futur,
que passa per la construcció d’un municipi amb una marcada
agenda social i republicana. Això vol dir fer una gestió eficient
dels recursos de tots, fer una xarxa de serveis que arribi i
atengui a tots els vilatans, promoure polítiques públiques que

De fet pot pagar la pena que fem aquest exercici no només
amb els grups d’ultradreta sinó amb tots el grups polítics, i
inclòs hauríem d’anar més enllà i demanar el promès o si més
no que es faci servir quelcom que abans estava de moda i
que avui està oblidat, el famós interès comú, el qual no deixa
de ser allò que demana en gran majora la població siguin
ciutadans o no.
L’altre punt que ens agradaria tractar aquí, es una sensació
que hem reflexat ja algun cop en aquest espai, fem referència
a l’estancament o la rutinització de la vida política, òbviament
no parlo de tota ella, doncs és cert que a les cases on un dia
hi ha pau a l’altre hi ha guerra i a l’inrevés. Si bé l’estat general sembla ser immòbil, doncs l’únic que veiem de la política
és la constat lluita en els partits polítics i dins d’aquests, de fet
últimament el focus ni tan sols està ubicat en les propostes,
en les tasques que duen a terme, és a dir allò que ha d’afectar
a l’interès general.

Els socialistes i les socialistes de Sant Celoni i la Batllòria
ens posicionem clarament en contra d’aquestes forces
polítiques que enlloc de construir per un futur millor per a
tots i totes intenten separar i destruir.

Així mateix, ha reiterat la necessitat d’aliances
democràtiques àmplies per assegurar que opcions d’extrema dreta continuïn essent residuals a
la nostra vila.
CUP SANT CELONI
santceloni@cup.cat

ajudin i facilitin l’emancipació de la dona, aprofitar el nostre
entorn natural per convertir-lo en un veritable motor econòmic, treballar per la cohesió entre veïns i barris, garantir una
vida digne a tots els ciutadans i dignificar els espais públics –
carrers, parcs, equipaments– per fer un poble més amable per
a totes les persones, de totes les edats.
I ho farem en positiu, contraposant idees amb la resta de
formacions, però essent alhora molt ferms contra el racisme,
l’homofòbia i el masclisme d’algunes formacions polítiques
i contra aquells que l’únic que volen és aconseguir el salt al
govern espanyol atiant l’odi entre catalans i dividint-nos com
a societat. No deixarem que el feixisme arreli a Sant Celoni i la
Batllòria.
Grup municipal d’ERC-AM
facebook.com/erc.santceloni
@ERC_SantCeloni

Per tant ens trobem amb el fet que la realitat política es troba
conflictivitat i que els mitjans de comunicació allunyen el
focus de la realitat política que ha d’interessar de la població.
És a dir dubtem i reflexionem del que ens mostren els mitjans
de comunicació, doncs a l’igual que els partits polítics ens
mostren una o altra realitat ideològica.
En resum el que volem plantejar-vos des d’ ICV Sant Celoni
i la Batllòria és que reflexionem sobre la realitat política que
ens envolta i sobre què és realment el que volem i necessitem,
no el que ens mostren o ens volen fer creure els partits i els
mitjans, havent de dubtar i reflexionar sobre el que se’ns diu i
se’ns ensenya.
Grup municipal ICV Sant Celoni i
La Batllòria
icvsantceloni@ymail.com
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L’Entrevista

Exposicions
RECTORIA VELLA
Del 2 de febrer al 31 de març

Josep Maria Aparicio

Galeria Tau 1976-1979

Una iniciativa fotogràfica pionera
des de Sant Celoni
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.

Director de l’Orquestra
Baix Montseny

idea amb cara i ulls. Un cop la tens,
llavors tot és feina. Tot ve rodat, és
posar-te a veure quines músiques
poden ser, quina pot ser l’estètica de
l’escena...Les idees venen quan les
busques.

7
6
14
13
21
20
28

Foto: M. Estupinya

partir d’aquí vaig anar treballant
molt l’instrument. També vaig anar
a França durant una temporada.
La meva idea era realitzar-me com
a instrumentista, saxofonista però
CAN RAMIS
van anar sorgint diferents coses a la
Del 12 de gener al 3 de març
vida, com ara una substitució que
Quina ha estat la més difícil de
vaig fer d’un company en una escola
Construint República
crear o assajar?
de música i vaig descobrir una vocaImatges del procés a Sant Celoni
De crear sens dubte “De sud a nord” ció com és la pedagogia. A partir de
2009-2018
perquè és tot música original meva. llavors vaig entrar en aquest món i
Horari:
Va ser composar una música per un fins ara.
Divendres, de 6 a 8 del vespre.
espectacle que dura una hora. A niDissabtes, diumenges i festius, de 12 a 2/4 de 2
vell de treball d’orquestra, tots tenen Quin ha estat el moment més
del migdia i de 6 a 8 del vespre.
la seva complexitat. Tot i que apagratificant de la teva carrera?
rentment una música pugui semblar Jo crec que n’he tingut uns quants,
senzilla, l’exigència pot venir perquè com a instrumentista, com a proSAX SALA
sigui més expressiva, més afinada... fessor i com a director d’espectacle.
Del 15 de gener al 15 de febrer
Tot és molt gratificant. De records
Normalment utilitzem 3 assajos de
bons, en tinc
4 hores cada un per
La Taula periòdica com
de les meves
muntar els especmai l’havies vist
“Cada projecte per a
col·laboracions
tacles. Els músics
Any internacional de la taula
reben la partitura i
mi és un aprenentatge amb l’Orquesperiòdica a Sant Celoni
àudios abans i així
tra Simfònica
personal. Quan em
Horari:
poden estudiar-s’ho
de Barcelona
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 20 h
surt una idea, m’hi
prèviament.
i Nacional de
Catalunya.
involucro
al
màxim
i
El teu nom també el
Sentir el meu
BIBLIOTECA L’ESCORXADOR
acaba sent gairebé un instrument dins
tenim lligat a molts
Del 2 al 28 de febrer
altres espectacles i
una orquestra
màster per a mi”
projectes com ara a
simfònica amb
Espectáculo de la nada,
la Llegenda d’una
professionals
celebración del vacío
espasa, als concerts
d’aquest nivell
Fotografies d’Antonio Bueno
especial de la Lira del passat
és uf... No sé com expressar-ho.
novembre, a la Principal del Ferro
Horari:
i a altres propostes com la música Cap on va la carrera d’en Josep
Matins: dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h
en directe de “The full monty” de
Maria Aparicio?
Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 20 h (excepte
Rebrot Teatre, l’homenatge a Rafel Doncs sincerament no ho sé perquè
dimecres de 15.30 a 20h)
Ferrer... D’on treus el temps i la
cada dia que t’aixeques passen
inspiració per fer tants projectes?
coses, cada dia venen idees, noves
Jo crec que el secret és l’organització, propostes. El que sí que tinc clar és
TAXI - Servei de guàrdia de 20 a 8 h
que continuaré sent músic.
osep Maria Aparicio ha
les músiques, vaig anar provant per l’ordre. El temps dona per molt.
Jo he fet del rellotge un amic més
Nous projectes que tinguis entre
veure
quines
resultarien
i
en
vaig
tocat
totes
les
tecles
Taxi
Taxi
que
un
enemic.
a
més,
acostumo
a
mans i que es puguin explicar?
FEBRER
escollir
11.
Fer
un
espectacle
de
circ,
guàrdia
retén
en el món musical. Ha
involucrar-me molt amb un projecte Tenim gitanes. Aquest any la colla
d’emocions, suposa triar músiques
fet
d’instrumentista,
de
mentre dura, el dia que s’acaba allò
del Ferro ballarà un rockandroll que
28 gen - 3 feb
L1
L6
director, de compositor que siguin adients per a cada moqueda tancat i passo a un altre. I em he composat. Es diu “Yellow rock”. I
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