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Amb tu, fem una vila més bonica

Arribem a finals d’un any que, per molts motius, voldrem oblidar ràpid, amb el desig i 
la mirada posada en la sortida d’aquesta pandèmia que ens ha sacsejat com a societat. 
Encara, però, cal continuar actuant amb prudència i responsabilitat, especialment davant 
d’aquestes festes que ens posen de nou a prova. L’esforç és gran, però el que podem per-
dre encara ho és molt més. Ens hem demostrat que, amb la implicació de tothom, podem 
capgirar tendències i disminuir contagis. Per tot això repetim el que ha estat lema de tots 
aquests mesos: cuidem-nos.

I cuidar-nos també vol dir donar suport als nostres veïns i veïnes, als nostres comerços i 
empreses. Aquest Nadal, especialment, apostem per la nostra restauració i el comerç lo-
cal. Des de l’ajuntament hem continuat treballant iniciatives per donar suport als diversos 
sectors afectats. En aquest sentit vull agrair de manera especial la implicació i ganes de 
sumar esforços i iniciatives de tots els grups municipals del consistori. Sumant esforços 
anem més lluny!

Com a municipi, malgrat les dificultats del moment que ens ha tocat viure, hem seguit 
treballant en els objectius del pla de mandat. En aquest Informatiu us expliquem l’estat 
de diversos projectes i actuacions per millorar l’espai públic i embellir-lo: la millora del 
servei de neteja viària, la rehabilitació de la façana de la Casa de la Vila, la recuperació pel 
municipi de l’absis de la capella de Sant Celdoni, i els propers projectes que engegarem 
properament, com l’inici d’obres de millora del cementiri, la millora dels accessos a l’Insti-
tut Escola Pallerola, els asfaltatges i arranjaments d’alguns carrers... Mentre ja anem defi-
nint el projecte de remodelació del paviment de la plaça de la Vila, que podrem executar 
al llarg del 2021. Al mateix temps hem anat treballant en projectes de millora dels espais 
naturals fluvials que envolten al municipi. A l’interior us en donem els detalls. 

Malgrat que aquest any viurem unes festes diferents, reivindiquem un cop més allò més 
profund que aquests dies ens conviden a viure: la solidaritat, l’empatia amb qui ho passa 
malament, l’estima a les persones que ens envolten... Així també fem una vila més bonica. 
És un orgull el munt d’iniciatives solidàries que es porten a terme a la nostra vila. Que 
tingueu unes bones Festes i que encarem, amb la complicitat de tothom, un 2021 millor. 

Bon Nadal!

    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

YouTube Ajuntament de Sant Celoni

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

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

Dibuix de Laia De la Fuente, de 6è de Primària de l’Escola Cor de Maria per a la felicitació institucional de l’Ajuntament de Sant Celoni.
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Referent en equipaments i serveis

La Casa de la Vila  
recupera el seu  
aspecte original
Ja estan enllestides les feines de restauració de la 
façana i diversos elements externs de la Casa de la 
Vila, una actuació que pretén recuperar l’aspecte 
original de l’edifici projectat per l’arquitecte munici-
pal Josep Domènech i Mansana el 1926. Domènech 
i Mansana és també l’autor dels edificis de l’Ateneu, 
l’antic Escorxador (actualment Biblioteca), l’escola 
Puigdollers o la Tèrmica.
 
Per mirar de recuperar l’aspecte original de l’edifici, 
s’ha partit d’un estudi per determinar els materi-
als i colors originals. Les obres s’han centrat en la 
renovació de l’estucat de la façana i els murs laterals, 
força malmesos en alguns punts. S’han restituit els 
elements de ceràmica vidriada verda que decoraven 
la façana i també s’ha netejat el pòrtic de pedra i la 
llosana del balcó, respectant els nius d’oreneta que 
hi havia perquè aquests ocells, que estan protegits, 
hi tornin a niar la primavera que ve.

Remodelació del paviment  
de la plaça de la Vila

El Puigdollers a punt  
per acollir Serveis  
Socials i Habitatge 

L’absis romànic de la  
capella de Sant Celoni  
al descobert

Obres de millora del  
cementiri de Sant Celoni

L’Ajuntament ja disposa del projecte de millora 
de la plaça de la Vila. La proposta vol resol-
dre el constant deteriorament del paviment al 
mateix temps que té en compte els diferents 
usos de l’espai i aporta millores en qüestions 
d’enllumenat, connexió elèctrica, disposició del 
mobiliari urbà. El material escollit per a la plaça 
és el granit d’un color gris clar que aportarà més 
lluminositat. La nova proposta crea una zona 
verda d’uns 18 m2 amb una modulació més 

natural de l’arbrat per  a trencar la  sensació de 
linealitat actual i amb una nova disposició del 
mobiliari urbà de bancs i cadires per a crear 
diferents espais.

El projecte es va compartir amb els veïns i co-
merciants de la zona en una reunió telemàtica 
a finals de novembre. Durant els propers mesos 
es tancarà el projecte i es contractaran les obres 
que està previst que comencin abans de l’estiu. 

Les obres de rehabilitació del cementiri de Sant 
Celoni continuen segons el projecte de remode-
lació integral que planteja 5 fases d’execució. El 
mes de gener començarà la segona i tot seguit la 
tercera.
  
- Fase 2: rehabilitació de les cobertes de teula 

i els paraments de les illes 1, 2, 9,10 i 13 del 
cementiri antic. Cost de 208.169,54 €.

- Fase 3: pavimentació de tot l’àmbit del cemen-
tiri nou i rehabilitació de les cobertes de teula 
i els paraments de les illes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 12 
del cementiri antic. Cost de 171.008,84 €. 
Darrerament s’han incorporat dues noves 
escales per accedir als nínxols. A més, es troba 
en procés de licitació un contracte de mante-
niment integral estable de la instal·lació.

Les obres de reforma de l’antiga escola Puigdo-
llers com a nova seu de l’àrea de Serveis a les 
Persones estan a punt d’acabar. Amb aquest nou 
espai, es podrà  millorar les condicions d’assis-
tència als usuaris dels serveis socials al mateix 
temps que permetrà estalviar el lloguer de  
l’actual seu, a la plaça Josep Alfaras.
 
S’està treballant amb el projecte exterior  
de l’edifici amb voluntat de convertir-lo en  
un espai verd obert al poble.

Millorem l’espai públic

Aquest mes de novembre s’ha fet  una petita 
actuació a l’entorn del pati de can Canyes on es 
pot observar l’absis de la capella de Sant Celdoni 
que des d’aquesta tardor forma part del patrimoni 
municipal.  Així queda integrat amb l’actuació que 
es va fer fa uns anys a la finca de l’Estrella recupe-
rant la paret lateral de la capella, i de la Torre de la 
Força, podent visitar tot aquest espai.
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Referent en equipaments i serveis

En marxa el nou contracte de neteja 
viària destinat a millorar el servei

Actuem contra  
l’incivisme

Segueix la millora de la 
distribució i pressió de 
l’aigua potable Aquest mes de de desembre s’estan fent les obres 

d’arranjament del camí de Campins que connecta 
el nucli de Sant Celoni amb el de Campins per la 
Serra de Can Felonet.

Concretament s’actua en un tram d’uns 1.600  
metres a la part del camí que s’enfila a la carena 
de la serra, en alguns trams amb un fort pendent.
 
El camí de Campins és una via molt transitada, 
especialment pel veïnat dels dos municipis i pel 
pas de vehicles de desembosc.

Nous asfaltatges

Millora dels accessos a 
l’Institut Escola Pallerola

Aquest mes de novembre s’ha posat en marxa 
el nou contracte de neteja viària que suposa un 
increment d’un 36 % de recursos econòmics amb 
la voluntat de millorar el servei. El cost anual 
d’aquest servei és de 656.728,76 €. 

Aquestes són les principals millores que s’aniran 
desplegant durant les properes setmanes: 

   Incorporació d’un operari més de suport 
especialment dedicat al desherbatge mecànic 
de voreres que permetrà alliberar als operaris 
de zona que es podran dedicar més temps a la 
neteja dels carrers.

   Millor organització del servei ajustada a les 
necessitats de les diferents zones del municipi

   Increment de la neteja a Royal Park i als polí-
gons industrials

   Important augment del servei d’hidropres-
sió fixe a la setmana (neteja de punts negres, 
passos soterrats...)

   Increment dels recursos per atendre serveis  
específics lligats a festes, caiguda de fulles i 
fruits, pintades, etc. 

   Ampliació de les fraccions recollides de forma 
selectiva als paradistes del Mercat setmanal 

   Millora en el seguiment, resolució d’incidèn-
cies i atenció a la ciutadania per mitjà d’una  
aplicació mòbil

Continuen les obres a la xarxa d’abastament 
d’aigua potable  per tal de modificar les cano-
nades que abasteixen d’aigua les llars del casc 
urbà i garantir els cabals i la pressió adequada. 
En aquests moments s’està treballant en l’àmbit 
de l’avinguda de la Pau, entre el carrer de Doc-
tor Trueta i el carrer Diputació i està previst 
acabar entre el gener-febrer de 2021.

Arranjament del primer  
tram del camí de Campins

En el marc de les actuacions de manteni-
ment preventiu dels carrers del municipi i 
tenint present la intensitat de trànsit i l’estat 
de la capa de rodadura, passat festes es 
reasfaltaran els següents carrers:

- Av de la pau, entre carrer Diputació i  
Bernat Martorell

- Tram final d’avinguda Catalunya,  
a tocar amb la Rectoria Vella

L’Ajuntament de Sant Celoni ha contractat 
les obres de millora als accessos de l’Institut 
Escola Pallerola per garantir una entrada més 
segura a peu pels infants i les seves famílies. 
Anar caminant a l’escola fomenta l’activitat 
física i l’autonomia personal dels infants a més 
de reduir la contaminació associada a l’ús del 
vehicle.
 
L’actuació s’ha compartit amb la comunitat 
educativa del centre, direcció i AMPA, i s’han 
incorporat els seus suggeriments. L’obra es 
preveu realitzar durant el primer trimestre de 
l’any 2021.

Durant els mesos d’octubre i novembre 
la Policia Local ha denunciat els  
següents actes incívics:

Tinença no  
responsable  
d’animals  
de companyia: 6

Abocament de  
voluminosos 
fora de lloc: 19

Publicitat en llocs  
no autoritzats: 10
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Reconnectar amb l’entorn

El projecte de millora de la connectivitat eco-
lògica del riu Tordera ha portat a la signatura 
d’un acord de custòdia del territori que amplia 
el que es té a la finca de Can Draper. Amb 
aquest nou conveni, la propietat i l’Ajunta-
ment s’han compromès a col·laborar en la 
consecució del bon estat ecològic i de la millor 
capacitat connectora del bosc de ribera de la 
Tordera, en el suport a la prevenció d’incendis 
forestals i en el manteniment del paisatge rural 
a l’entorn del riu.

Durant l’any 2020 s’ha treballat en diferents fronts per a la conservació dels ambients de ribera del municipi, sem-
pre amb els objectius comuns de mantenir una bona dinàmica hidrològica, de preservar els hàbitats i ecosistemes 
fluvials i de millorar-ne les funcions ecosistèmiques. En aquesta línia, s’ha redactat el Pla Director de manteniment, 
conservació i millora de lleres públiques en trama urbana de Sant Celoni que permetrà, en els propers anys, realit-
zar periòdicament tasques de neteja del canal fluvial en trama urbana. Alhora, el pla té altres objectius que respo-
nen a la necessitat de potenciar els hàbitats de ribera autòctons i a facilitar la funció de connectivitat biològica i la 
integració paisatgística.

Noves actuacions de manteniment i neteja
Durant el mes 
de gener de 2021 
es farà el mante-
niment de la ve-
getació i retirada 
de residus dels 
trams urbans del 
torrent de Can 
Sans, Perte-
gàs (des de la 
font del Sagristà fins a la carretera comarcal), 
torrent de Telleda (zona industrial) i riera del 
Sot Gran (nucli de la Batllòria). Els treballs se 
centren en la desbrossada manual, aclarida selecti-
va i retirada de residus. 

D’altra banda s’ha elaborat un projecte d’am-
pliació de la secció del torrent de Telleda al seu 
pas pel polígon industrial de Sant Celoni, on els 
darrers anys s’ha constatat un rebliment de la 
llera amb el conseqüent risc d’inundació de la 
zona industrial. S’ha sol·licitat un ajut econòmic 
a l’ACA per a la seva execució durant el 2021. 

Nou acord de custòdia 
per la connectivitat  
ecològica del riu Tordera 

Els aiguamolls de les Llobateres
L’Ajuntament de Sant Celoni va signar el 2019 un acord de custòdia amb l’entitat ambiental  
SEO/BirdLife per millorar la gestió de la zona humida de les Llobateres. De moment han realitzat  
les següents actuacions:

D’altra banda, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, l’Associació Catalana 
d’Amics de l’Aigua ha guardonat a l’Ajuntament de Sant Celoni en reconeixement per la millora 
de la gestió de les Llobateres, preservant els valors ecològics de l’ecosistema i garantint-ne la 
funcionalitat hidràulica. 

- Projectes de Servei 
Comunitari amb 
centres educatius. 
Malgrat el temporal 
Gloria i els confina-
ments de la pandèmia 
de la Covid-19 que 
han interromput les 
activitats programa-
des, per aquest curs es mantenen els projectes 
amb l’Institut Baix Montseny i s’amplien les xer-
rades i visites a l’espai del les Llobateres a d’altres 
escoles del municipi.

- Dins el projecte Sensibilització, formació i actu-
acions respecte espècies exòtiques de tortuga a les 
Llobateres, finançat per la Diputació de Barce-
lona, durant l’estiu de 2020 s’ha fet un treball 

Aquest mes de desembre han començat els tre-
balls de millora del bosc de ribera de la Tordera 
des de la passera de can Draper fins a la desem-
bocadura del torrent de Palomeres. La finalitat 
d’aquestes actuacions rau en el fet que aquest 
tram del riu Tordera està considerat una de les 
zones de més valor ecològic per al manteniment 
de la connectivitat entre els parcs naturals del 
Montseny i del Montnegre. La millora de l’hàbitat 
del bosc de ribera i de la seva biodiversitat i la 
potenciació dels boscos autòctons i control d’es-
pècies invasores és un aspecte clau per a afavorir 
la funció connectora del riu. 

de gestió que ha permès retirar del medi 
més d’un centenar de tortugues de Florida 
i constatar l’existència d’una població de més 
d’un centenar de tortuga de rierol. L’estudi es 
vol estendre als anys propers i permetrà, a 
més, ampliar el coneixement científic d’aques-
tes espècies. Les activitats educatives es realit-
zaran durant el primer trimestre de 2021.

- SEO/BirdLife ha sol·licitat un ajut a l’ACA 
per a la realització de diferents actuacions 
de millora a les Llobateres durant els anys 
2021 i 2022. A més d’actuacions de restaura-
ció i de seguiment de l’estat ecològic, també 
s’han inclòs millores en les infraestructures 
per a l’ús públic i, per descomptat, divulgació 
i sensibilització ambiental.

 

Tenim cura del que ens envolta
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Més recursos per plantar cara a la crisi 
de la Covid-19
Davant l’actual situació de pandèmia provocada per la Covid-19 i l’especial situació de vulnerabilitat que 
ha suposat, els quatre Grups Municipals del consistori han treballat un Pla de xoc de suport i reactiva-
ció econòmica del teixit empresarial del municipi. Es tracta d’un document viu que serveix de full de ruta 
d’una taula de treball conjunt. Aquestes són algunes de les accions en marxa:

Ajuts econòmics  
a comerços i  
empreses

En el marc del pla de 
xoc de reactivació eco-
nòmica s’han engegat 
els tràmits per obrir una 
segona convocatòria de 
subvencions al sector 
empresarial de Sant 
Celoni afectat econòmi-

cament per la crisi de la Covid-19 amb una dotació 
de 128.000,00 € a la qual es podran acollir activitats 
que no s’hagin presentat a la primera convocatòria 
i compleixin els requisits. 

Les sol·licituds es podran presentar a partir de la 
segona setmana de gener.

Les bases i requisits d’aquesta convocatòria  
es poden consultar a la seu electrònica  
(www.santceloni.cat/seuelectronica).

D’altra banda s’està treballant per aprovar durant 
l’any 2021 diverses convocatòries de suport a  
l’activitat econòmica.

Posada en marxa d’una Oficina  
d’Atenció Econòmica i Empresarial
 
L’Ajuntament de Sant Celoni posarà en marxa a principis d’any l’Oficina d’Atenció Econòmica 
i Empresarial amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona que s’ubicarà al Sax Sala. 
Des d’aquesta oficina s’acompanyarà a les empreses dels polígons, als comerços, als serveis, als 
autònoms i a les activitats econòmiques del Baix Montseny i la seva àrea d’influència de manera 
integral i personalitzada.

Campanya de promoció 
de la compra local entre 
les empreses del territori
Per afavorir la dina-
mització del comerç 
local de proximitat, 
l’Ajuntament ha 
iniciat una campanya 
de promoció entre les 
empreses del territori 
perquè utilitzin vals 
de compra i lots de 
Nadal amb producte 
local pels seus treba-
lladors i treballadores. 
A més també ha ani-
mat a les empreses que, en el cas que aquest any 
no puguin gaudir del sopar de Nadal tradicional, 
el puguin substituir per vals de sopars als bars o 
restaurants de Sant Celoni i La Batllòria.

SERVEIS I RECURSOS QUE OFERIRÀ:

· Assessorament personalitzat en la gestió i 
l’estratègia empresarial: constitució i consolidació 
d’empreses, finançament, digitalització, interna-
cionalització, obertura de nous mercats, accés a 
oportunitats de negoci, transmissió empresarial, 
desenvolupament organitzatiu, localització i 
aterratge empresarial, innovació i TIC, programes 
i projectes de col·laboració públic - privada.

· Formació i programes empresarials per a la 
millora de les possibilitats d’èxit en col·laboració 
amb agents privats i públics especialitzats.  

· Tràmits de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona d’internaci-
onalització i comerç exterior: certificats digitals, 
certificats d’origen, quaderns ATA, legalitzacions 
consulars, Oficina de Gestió Empresarial de la 
Generalitat de Catalunya...

· Esdeveniments i jornades E - busines, works-
hops, fòrums d’inversió, networking, marketpla-
ces, trobades sectorials, generació de sinergies i 
contactes estratègics.

·  Informació i gestió de tràmits municipals 
previs al desenvolupament d’una activitat econò-
mica al municipi: llicències, permisos, consultes 
d’expedients oberts...  

·  Suport en la recerca d’espais per instal·lar o 
expandir el negoci al municipi.

·  Suport en l’organització dels Recursos Hu-
mans, captació i fidelització del talent, polítiques 
retributives, igualtat de gènere, FP Dual, Erasmus 
Plus, perfils professionals relacionats amb el sec-
tor de la Química Industrial, etc.

· Lloguer d’espais per a l’organització d’activi-
tats i esdeveniments

COM CONTACTAR-HI:  
Sax Sala. Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny.  
Montserrat, 28  Tel. 93 867 41 75 empresa@santceloni.cat

Auditories energètiques a famílies 
en situació de vulnerabilitat

+ INFO SEGONA CONVOCATÒRIA
Àrea de Promoció Econòmica

93 867 41 75

19 famílies del municipi es beneficiaran el mes de gener 
d’una auditoriaenergètica per millorar lasostenibilitat dels 
subministraments de la llar. Aquesta acció s’emmarca en el 
programa Auditories i intervenció als habitatges en situació 
de pobresa energètica,  de la Diputació de Barcelona, i ofe-
reix accions per a millorar l’eficiència energètica, reduir les 
despeses en subministraments bàsics (electricitat, aigua i 
gas) i millorar la qualitat de vida de les persones en situació 
de vulnerabilitat. 

El programa inclou dues visites a domicili -en què hi par-
ticipen un tècnic especialitzat en eficiència energètica i un 
tècnic d’intervenció social- i a partir de les quals es disse-
nya i s’implanta una intervenció integral, amb la instal·lació 
d’aparells de monitoratge de consum, l’anàlisi de factures i 
hàbits de despesa i el recull de dades de diagnòstic social.
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PREMI
COMPRAR
a Sant Celoni té

Nadal 2020
#FemNadal
#JocomproaSantCeloni

Diposita el teu tiquet de compra*
a les urnes que trobaràs

als establiments participants
Guanya fins a 1.200
en vals de compra

(*per compres superiors a 5 €)

€

Sant Celoni i la Batllòria han encès els llums de 
Nadal per donar caliu als carrers durant totes  
aquestes festes. A la plaça de la Vila, l’acte d’en-
cesa de l’arbre va servir per donar la benvinguda a 
la Dònia, la Senyora de les Claus, portant l’anunci 
de l’arribada del Nadal i animant-nos a viure 
aquestes festes amb prevenció i pensant també en 
el nostre comerç i restauració.  Per embellir els 
carrers, a diversos punts del municipi s’han instal-
lat petits arbres de Nadal decorats per l’alumnat 
del PTT de Sant Celoni.

Encenem la  
llum del Nadal  
a tot el municipi

- Plaça 1 d’Octubre
- Parc de les Illes Belles
- Carrer Alfons Montcanut
- Plaça de la Biblioteca l’Escorxador 
- Avinguda de la Pau 
- La Batllòria

Punts de recollida  
d’arbres de Nadal 

De dijous  
7 de gener  

a dimarts  
12 de gener

Nou llibre sobre  
la història de 
Sant Celoni
Aquest mes de de-
sembre s’ha presentat 
el llibre Història de 
Sant Celoni. Dels 
orígens a l’arribada 
del ferrocarril de Joan 
Portals editat per 
l’Ajuntament de Sant 
Celoni. Es tracta de 
la primera història 
cronològica que es publica del municipi molt ben 
estructurada i documentada per aquest advocat i 
historiador. El llibre és resultat de 4 anys de feina 
i moltes hores buscant, compilant i sintetitzant 
articles i llibres, fent recerca a diversos arxius. La 
contribució de Joan Portals a la recerca i divulga-
ció historiogràfica del Montseny i de Sant Celoni 
ja ve de lluny amb diferents llibres i articles.

Els joves s’impliquen en 
la lluita contra el tabac
L’alumnat del grup FORMA’T, del curs de tran-
sició educativa i laboral de l’Escola d’Adults, ha 
senyalitzat l’Espai lliure de fum a l’entorn del Sax 
Sala, Centre de Formació, Ocupació i Empresa 
del Baix Montseny i de la zona de joc infantil de 
la plaça Baix 
Montseny.  
Aquesta actua-
ció s’emmarca 
en el que es 
coneix com a 
Aprenentatge 
Servei lligat al 
projecte “Espai 
lliure de fum” 
que intenta 
conscienciar 
els joves sobre 
els efectes no-
cius del tabac a 
la seva salut.



Els Carters reials – la Martina i l’Ermenter-  
s’instal·laran a la Torre de la Força els dies 
2, 3 i 4 de gener de 2021 de les 5 a les 8 del 
vespre. Cal inscripció prèvia a 
www.santceloni.cat/reis

Dissabte 
19 desembre 
 
Hora del conte amb 
Cacauet Teatre
- 2/4 de 12 del migdia
- Biblioteca l’Escorxador
* Cal inscripció prèvia a

www.santceloni.cat/
biblioteca

 
Mostra de dansa 
- 12 del migdia
- Pista esportiva Sax Sala
* Cal inscripció prèvia a

escolacontrajazz@
gmail.com

Organitza: Escola de Dansa 
Contrajazz
 
Teatre Cor roC amb 
Escarlata Circus
- 5 de la tarda i 8 del 

vespre
- Teatre Ateneu,  

Sala Gran
- Preu: 10 € general,  

5 € menors de 10 anys
* Venda d’entrades a 

www.santceloni.cat/ 
teatreateneu

Diumenge 
20 desembre 
Mostra de dansa 
- 12 del migdia 
- Pista esportiva Sax sala 
* Cal inscripció prèvia a    

escolacontrajazz@ 
gmail.com

Organitza: escola de 
Dansa Contajazz

Dimecres

23 desembre
Hora del conte
amb la CIA Patawa teatre
- 2/4 de 12 del migdia
- Instagram directe 

Diumenge

27 desembre
Espectacle de circ i 
musical, Panorama  
- 5 de la tarda
- Teatre Ateneu, 

Sala gran
- Preu: 10 € anticipada, 

12 € taquilla 
* Venda d’entrades a 

www.entradium.com
Organitza: Fabrica del Lied

CIRC 
DE NADAL
27, 28, 29, 30 
de desembre i 
2, 3 i 4 de gener 

Acròbates i músics.
Per a públic a partir 
de 6 anys 
- 7 de la tarda
- Plaça de la Biblioteca
- Preu únic: 8 €  
Durada 60 minuts
Places limitades, 
aforament 35 persones 
Venda entrades a
www.4tiquets/santceloni

 

Dilluns 

28 desembre
Zumba
- 11 del matí
- Pista esportiva de  

Sant Ponç
* Cal inscripció prèvia a 

www.santceloni.cat/
entrades

Organitza: UFEC

Body Combat
- 2/4 de 5 de la tarda
- Pistes esportives de 

les Illes Belles
* Cal inscripció prèvia a 

www.santceloni.cat/
entrades

Organitza: UFEC

Laboratori de lectura 
Fem la nostra ciutat amb 
Tàndem
- 2/4 de 6 de la tarda
- Instagram directe

Dimarts 

29 desembre
Zumba
- 11 del matí
- Pista esportiva 
de Sant Ponç

* Cal inscripció prèvia a 
www.santceloni.cat/
entrades

Organitza: UFEC

Laboratori de Lectura  
Tots els colors del món a 
càrrec de Teresa Lozano 
i Marta Clua
- 2/4 de 6 de la tarda  
- Instagram directe

Dimecres 
30 desembre
Zumba
- 11 del matí
- Pista 3 del Camp 

de futbol
* Cal inscripció prèvia a 

www.santceloni.cat/
entrades

Organitza: UFEC

Dijous 
31 desembre
L’Home dels Nassos
Diuen que és un home 
que té tants nassos com 
dies té l’any 
A veure si el trobeu!
- Durant tot el dia
- Pels carrers del poble

Dilluns 
4 gener
Body Combat
- 4 de la tarda
- Pista esportiva de 

Sax Sala
* Cal inscripció prèvia a 

www.santceloni.cat/
entrades

Organitza: UFEC

Els Reis

Agenda
Nadal

d'Orient
ja es preparen

Aquest any l’arribada dels Reis d’Orient serà molt diferent a causa de la pandèmia. 
La bona notícia és que, malgrat tot, ses Majestats vindran!  A més, comptem amb la 
Dònia, la Senyora de les Claus, que és aquí per ajudar-nos a preparar-ho tot. 
Per garantir la seguretat de tothom i evitar concentracions de persones i infants, 
s’han preparat diferents propostes.   

Sí, serà una Cavalcada diferent amb una sola 
carrossa amb Ses Majestats que podreu 
veure passar des de la vostra finestra, balcó, 
o al carrer a prop de casa a partir de 2/4 de 9 
del vespre i fins les 10. 
També ho podreu seguir per Instagram live 
@ajuntamentsantceloni

Prepareu el vostre fanalet! Consulteu el 
recorregut a www.santceloni.cat/reis

Com puc fer arribar la meva carta als Reis? 

I faran Cavalcada?

Per correu electrònic a
reis@santceloni.cat

Ses Majestats els Reis d’Orient us rebran al seu 
campament reial situat dins del Pavelló 11 de 
setembre dimarts 5 de gener de 10 a 2 i 
de 4 a 8 del vespre. Cal inscripció prèvia a
www.santceloni.cat/reis

per venir

de 

Consulta la versió actualitzada a 
www.santceloni.cat/agenda

DISSABTE, 2 DE GENER
Carters reials mòbils
passaran per tots els 
racons del poble

Carters reials 
a la Torre de la Força

2, 3 i 4 DE GENER

5 DE GENER
Els Reis d’Orient 
al Pavelló

RECORREGUT CARTER 1 
Centre de la vila: 11 h
Plaça de la Creu: 12 h
Plaça de l’Estació: 12.45 h
Salicart: 17 h
Les Borrelles: 17.30 h
Illes Belles: 18 h
Les Torres: 18.30 h
 
RECORREGUT CARTER 2
Sot de les Granotes: 11 h
Barri Baix Montseny: 11.30 h
Plaça Mercè Rodoreda: 12.15 h
Plaça de la Vila: 12.45 h
Sant Ponç: 17 h
Residencial Esports: 18 h
Turó del Puig: 18.30 h

Estigueu atents! 
Portaran un vehicle amb una bústia reial

Trobaràs la versió actualitzada a www.santceloni.cat/reis

MANS

MASCARETA GRUPS
DE 6

DISTÀNCIA
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Referent en equipaments i serveis

La donació de sang 
2020 supera la de l’any 
passat. Gràcies a tots 
els qui ho heu fet  
possible!
L’Associació de Donants de 
Sang dóna per acabada la 
campanya de 2020 després 
del recapte de finals de 
novembre. En total a Sant 
Celoni aquest 2020 s’han 
rebut donacions de 1311 
persones (195 més que l’any 
passat) i s’han obtingut un 
total de 1134 bosses de sang  
(191 més que l’any passat). 

De cara al 2021, les donacions s’han programat 
el darrer divendres de mes a Can Ramis i com 
és habitual per seguretat de tothom, cal dema-
nar cita prèvia a www.donarsang.gencat.cat

Gràcies a tots els qui ho heu fet possible!

L’Ajuntament amplia el parc públic  
d’habitatge amb funció social

Ampliació dels ajuts  
al pagament de lloguer

Ampliem el nombre de desfibril·ladors
A Sant Celoni i a la Batllòria ja comptem amb 20 desfibril·ladors (19 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. Fa uns dies 
s’ha instal·lat un nou desfibril·lador davant el local de l’Associació de Veïns de les Illes Belles, s’ha renovat el de la Unió 
Batllorienca i s’ha traslladat a les Casetes i s’ha ampliat amb un més els DEA mòbils de la Policia local.

Aquest mes de desembre l’Ajuntament de Sant Celoni ha comprat 
un nou habitatge que el destinarà a donar resposta a situacions de 
vulnerabilitat residencial al municipi. 

Es tracta d’un primer pis aconseguit pel mecanisme de tanteig 
que atorga a les administracions públiques, i en concret a l’Ajun-
tament, el dret de compra preferent sobre un habitatge propietat 
d’entitats bancàries provinents de processos d’execució hipotecària 
que estiguin en procés de venda a un tercer.

Aquesta actuació forma part d’un dels eixos de la política municipal d’habitatge de l’equip 
de govern i l’objectiu és ampliar el parc públic d’habitatge de Sant Celoni, per garantir-ne 
la seva funció social.

Davant l’alt volum de sol·licituds d’aquest any, l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya ha acordat una segona 
ampliació de l’import inicial del pressupost destinat 
a les subvencions per al pagament del lloguer per a 
l’any 2020. Això permetrà resoldre favorablement més 
sol·licituds. La data de revisió per part de l’Oficina 
d’Habitatge s’allargarà fins el 29 de desembre. 

PLAÇA 
DE LA VILA

EL BLAUET

ESCOLA
 MONTNEGRE

LES
CASETES

CASAL
D’AVIS

PISTES
D’ATLETISME

MERCAT
MUNICIPAL

ATENEU

ILLES BELLES
(LOCAL AAVV)

SAX SALA

SOT DE LES
GRANOTES

PAVELLÓ

IES BAIX 
MONTSENY

CAMP 
MUNICIPAL
D’ESPORTS

POLICIA
LOCAL (3)

PISTES
PETANCA

SANT
PONÇ

PLAÇA 
MERCÈ

RODOREDA
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Radars d’alerta i  
mesurament de  
velocitat a l’entorn  
de l’Escola Montnegre
Continuant amb la 
línia encetada per la 
Policia local a diferents 
punts de mobilitat 
sensible del municipi, 
s’han instal·lat uns 
radars provisionals 
a l’entorn de l’Escola 
Montnegre. La iniciati-
va també dona resposta 
a la inquietud mani-
festada pel Consell de Poble per l’elevada velocitat 
que prenen alguns vehicles en el nucli urbà i la 
necessitat d’adoptar mesures per evitar-ho.

Els  radars compten amb sensors que recullen 
les dades relatives a les velocitats i nombre de 
vehicles, de manera que es pot veure l’estadística 
i comprovar el comportament del trànsit en els 
punts de control de cara a decidir quin tipus de 
mesures cal disposar per millorar la seguretat.

La Batllòria

Una Festa major 
d’hivern diferent 
però segura
18, 19 i 20  
de desembre
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni i la 
Regidoria de la Batllòria hem posat totes les 
energies per poder celebrar una Festa Major 
d’Hivern garantint les mesures de seguretat 
per la prevenció i contenció de la Covid-19.
Les activitats i els actes s’han programat amb 
aforament limitat i requereixen la reserva  
d’entrada. Serà obligatori l’ús de mascareta  
per accedir-hi. 

Reserva la teva plaça i entrada gratuïta a:
www.santceloni.cat/ 
entradesbatlloria

Consulta el programa  
actualitzat a:  
www.santceloni.cat/agenda

Carters Reials i  
Reis d’Orient a  
la Batllòria
Diumenge 3 gener els Carters Reials vin-
dran a recollir les cartes dels nens i nenes 
de la Batllòria. Per evitar el risc de contagi 
els Carters passaran per tots els carrers del 
poble i tothom podrà donar-los la seva car-
ta des de la porta o el balcó de casa. De 4 
a 7 de la tarda passaran per tots els carrers 
del poble i de 7 a 8 del  
vespre per Royal Park.

Dimarts 5 gener Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient acamparan a la Batllòria per 
poder conèixer a tots els infants que els han 
enviat cartes i saber si s’han portat bé. Es 
podrà visitar el seu campament i veure com 
es preparen per repartir regals per tot el 
món! De 5 de la tarda  
a 8 del vespre a les pistes poliesportives i  
amb inscripció prèvia a 
 www.santceloni.cat/entradesbatlloria

Poum - Barreres  
urbanístiques - Salut
Anys enrere, quan anàvem a la muntanya, dèiem que anàvem a fer salut. 
Avui, la salut la fem i la desfem de moltes maneres. 

Els celonins vivim entre dues muntanyes, el Montseny i el Montnegre, que 
ens han beneficiat i també condicionat el territori, de tal manera que tenim 
el casc urbà encotillat per unes línies de transport/comunicació que tot i te-
nir el benefici de ser un servei públic, pel celonins no deixen de ser barreres 
urbanístiques. En tenim 6.

Anys enrere, la salut era un bé propi, de l’àmbit personal; amb els anys va 
assolir un nou àmbit. La seguretat va sortir al carrer i és a l’any 1992, quan a 
St.Celoni, atesa la seva condició de zona de risc químic, s’instal·la una estació 
de control; es controlen 6 elements, entre ells, les PM10.

D’un temps ençà, l’àmbit de la salut es globalitza, planeta i tot el que hi té 
vida n’és objecte de preocupació. El consum desaforat ens ha abocat a viure  
en un entorn contaminat.

Les partícules PM10 que en un principi eren objecte de control des de la 
condició de zona de risc químic ara ho són com a resultat fruit del trànsit 
de la AP-7 i la C-35, 2 barreres urbanístiques que tenen una IMD de 70.000 
vehicles, any 2019. Com a causa també del trànsit s’hi ha de sumar les PM2.5, 
molt més perilloses, d’aquestes no se’n te control.

La normativa U.E. que regeix per les PM10 data del 2005, es de 40 µgr/m3. Al 
2010 l’OMS la va fer més estricta i la va quantificar en 20 µg/m3. La norma-
tiva de la UE no ha canviat, regeix la del 2005, com tampoc no ha canviat 
el nombre d’episodis permesos anuals que en el 2005 eren 35 i en el 2010 
l’OMS els redueix a 7  

Canviar les 2 barreres urbanístiques, lògicament, no es un tema del POUM, 
sí que ho és formular una vila més saludable i sostenible. Mentre, el nostre 
Ajuntament ha de començar a preguntar-se què passa amb les PM2.5

Esteve Rodoreda

Espai obert

Fes el teu donatiu: 

GUARDIOLA DIGITAL
BIZUM

627 690 781
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Grups municipals

Moment decisiu

Benvolguts celonins i celonines, 
batlloriencs i batllorienques,
Des del PSC de Sant Celoni i la 
Batllòria volem desitjar-vos unes 

molt bones festes, que si bé seran excepcionals i 
probablement distin molt del que tots i totes desit-
jaríem, esperem pugueu gaudir amb la companyia 
dels més estimats.

I sobretot, amb responsabilitat i complint les nor-
mes dictades per les autoritats i les recomanacions 
dels experts. I és que ens trobem en un moment 
decisiu. La davallada de la taxa de contagis i de 
la incidència acumulada, els principals paràmetres 
indicadors de l’evolució de la pandèmia, sembla 
indicar que podem estar deixant enrere la sego-
na onada. Però és a les mans de tots i totes que 
aquests índexs no es tornin a disparar i es produeixi 
una nova onada que, si bé les dues anteriors han 
esta devastadores des dels punts de vista sanitari, 
social i econòmic, aquesta podria ser definitiva. I no 
ens ho podem permetre.

També políticament parlant som en un moment de-
cisiu. Amb tota probabilitat, abans de final d’any, 
s’aprovaran els Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2021, uns pressupostos bons per Es-
panya i per Catalunya. Mai s’havien mobilitzat tants 
recursos, uns recursos que es destinaran a com-
batre la pandèmia, a enfortir els serveis públics, a 
garantir la cohesió social i a assolir la reconstrucció 
social i econòmica.

Igualment es votaran els Pressupostos Municipals. 
Des del PSC creiem que l’ideal, en un moment tan 
important com l’actual, seria arribar a un acord en-
tre totes les forces per tal que el Pressupost sigui 
el de tots els grups municipals, el de la ciutadania, 
i no només el del Govern Municipal. Ara més que 
mai necessitem objectius comuns. Ja vam arribar 
a un acord per a l’aprovació dels Pressupostos del 
2020 i aquest any també treballarem amb aquesta 
finalitat. La millora del servei de neteja viària, l’am-
pliació de la biblioteca, el projecte de la piscina mu-
nicipal, la millora dels accessos al municipi, la cul-
minació de les obres d’adequació del cementiri i un 
pla director de reparació dels ferms i aceres seran 
algunes de les exigències que posarem al damunt 
de la taula.

Així mateix, abans que acabi l’any, el ple municipal 
aprovarà un document amb un conjunt de mesures 
per a l’assoliment de la reactivació socioeconòmica 
del municipi. La taula de treball, que es va constituir 
a mitjans d’any a instància del PSC per a desen-
volupar mesures per a combatre els efectes de la 
pandèmia, i que ha aprovat diverses iniciatives de 
suport al teixit econòmic, empresarial i social del 
municipi, ha culminat amb aquest document, que 
si bé des del nostre grup haguéssim desitjat que 
fos més concret i explícit en els objectius que vol 
assolir i en com fer-los realitat, sí serà almenys un 
punt de partida, un full de ruta pel qual transitar. 
El grup dels socialistes ens comprometem a seguir 
actius, propositius i vigilants per tal que el conjunt 
de mesures que s’aprovaran acabin revertint en 
efectes positius per a tots els celonins i celonines.
Grup Municipal del PSC de Sant Celoni i la Batllòria

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

Mai ens haguéssim ima-
ginat ara fa un any que 
encetaríem un 2020 tan 
convuls, amb una pan-
dèmia i una crisi sanitària 
que ens han posat a prova, 
imposant-nos dificultats 
complexes. Deixem enrere 

un any on hem perdut massa éssers estimats, 
amics i coneguts.
 
Estem passant per situacions inimaginables: 
confinaments, tocs de queda, situacions de so-
litud, llunyania amb les persones que estimem, 
abraçades i petons que han passat a ser una mà 
posada al cor o un toc amb el colze... 
Estem vivint situacions econòmiques greus per 
moltes famílies que han vist reduir els seus in-

gressos, amb pèrdues de llocs de treball, ER-
TOS, negocis tancats o que han vist disminuir 
la seva activitat econòmica i persones que han 
vist empitjorada la seva situació de vulnerabilitat.  
Però els dies corren i ja acabem l’any. Ens cal un 
últim esforç. Fem bondat perquè sabem el que 
ens hi juguem. Fem que aquestes festes siguin 
les més segures possibles. Cuidem-nos i cui-
dem aquells a qui més estimem.

Ara més que mai és el moment de fer costat a la 
gent, a les persones que tenen menys recursos, 
als nostres comerços, als restauradors, a tot-
hom que hagi perdut la feina o hagi tancat el seu 
negoci. Els nostres valors republicans ens man-
tindran sempre en la defensa d’una vida digne, 
amb un sostre per viure-hi, una educació per a 
tots i totes, un territori mediambientalment sos-

tenible. Un país on hi hagi oportunitats de feina 
i d’emprenedoria, un territori enfortit en l’àmbit 
econòmic i en l’àmbit social.

Seguirem lluitant des de totes les institucions pel 
respecte a les dones i a les llibertats individuals, 
on tothom pugui estimar a qui vulgui i ser qui 
vulgui ser.

Per tot això i molt més, encarem un nou any en 
el qual deixarem enrere la pandèmia i seguirem 
enfortint el nostre estat del benestar. Un nou any 
en què seguirem construint República. 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
de Catalunya
santceloni@esquerra.cat

El museu del 
bosc fa llenya!
És en les èpoques de sa-

turació mediàtica quan més fàcil resulta amagar 
les assignatures pendents sota l’estora. Però 
aquests dies, la notícia que l’Ajuntament ha do-
nat a l’escultor Jaume Plensa el pi de Can Valls, 
tombat en la ventada de 2009, ens fa quasi obli-
gatori preguntar-nos què se n’ha fet d’aquell fa-
mós museu del bosc que havia d’elevar el poble 
a l’estatus de capital del bosc.

No cal una exhaustiva cerca per Google per 
arribar al naixement del projecte del Museu del 
Bosc de Sant Celoni, el novembre del 2008 és 
presentat a la Rectoria Vella i des d’aleshores 
ha generat titulars i projectes cada cert temps. 
“Promesa estrella”de la campanya electoral del 
2015 i plantejat com a quelcom més que un mu-
seu es plantejava com un centre d’estudis del 
món forestal. Durant els anys següents hem anat 
veient desfilar els actors que han rodejat el mu-
seu Martí Boada, LA CAIXA, Wagensberg a qui 
s’encarrega la redacció del projecte, diversos ar-
quitectes amb projectes i concursos, i hem anat 

veient com anaven caient els terminis, els titu-
lars i tot el castell... Perquè definitivament amb 
el darrer titular, la donació de la icona del museu 
sembla que encara que des de l’ajuntament no 
es vulgui reconèixer el Museu del Bosc com diri-
en en argot casteller ha fet llenya!

En aquestes dates nadalenques algun construc-
tor s’ha quedat sense el regal desitjat, un museu 
per construir!
 
CUP SANT CELONI
@cupsantceloni

Nadal de Km0 

Ens trobem a les portes del 
Nadal, segurament un dels  
més atípics a les nostres vi-
des. Amb les trobades i ce-
lebracions familiars en for-

mat reduït,  enyorant els petons i abraçades dels 
qui més estimem i no ens poden acompanyar. O 
les tradicionals activitats nadalenques que s’han 
vist adaptades a la prevenció de la COVID-19. 
Però ara és el moment de tenir cura de nosaltres 
i de la nostra gent, són els nostres petits grans 
tresors. Cuidem-nos!
 
Son dies on es viu més intensament la solidari-
tat, el pensar en els altres. I ara, més que mai,  

també és important pensar com a vila,  com a 
celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques, 
i donar suport  al teixit empresarial, comercial, 
cultural, de la restauració. Perquè ens coneixen, 
ens cuiden, ens aconsellen i donen vida al nostre 
municipi. És per això que tenim molts motius per 
conèixer i  comprar a Sant Celoni i a La Batllòria!

Com hem dit seran unes festes diferents. Per 
algunes persones potser especialment dures 
per tot el que estan passant. També per aque-
lles persones que han de veure els seus familiars 
presos, exiliats o represaliats per motius pura-
ment polítics. No hi ha “nova normalitat” per a 
ells i elles. Només la vella normalitat del càstig, 
la repressió, la persecució ideològica per part 
d’un Estat que no escolta el clam de demanda 

d’amnistia i del dret a l’autodeterminació de la 
majoria del poble de Catalunya. Un cop més, un 
any més, un Nadal més, llibertat presos polítics 
i exiliats!

Esperem que, malgrat tot, gaudiu d’aquests dies 
de festa, sempre amb prevenció i responsabili-
tat. Us agraïm de tot cor la gran tasca que feu 
molts veïns i veïnes del nostre municipi amb ini-
ciatives solidàries i de suport als altres. Vosaltres 
sou l’autèntica llum del Nadal. Rebeu els nostres 
millors desitjos pel nou any que ha de venir. Molt 
bon Nadal!

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

RECTORIA VELLA
Del 7 de novembre de 2020 
al 17 de gener de 2021

Arts plàstiques  
a Sant Celoni, ara 
Exposició col·lectiva  
del cens d’artistes

CAN RAMIS
Del 12 de desembre de 2020 
al 10 de gener 2021

Josep Deulofeu 
Exposició de pintures a benefici  
de Càrites Parroquial

L’Entrevista
Sara González

La periodista celonina 
Sara González acaba de 
publicar el seu tercer 
llibre “Per Raó d’Estat”. 
Redactora del diari Nació 
Digital, també la podem 

veure a TVE, TV3, Rac1, Catalunya 
Ràdio. Especialitzada en l’àmbit 
polític ens parla de com ho  
viu ella.

Acaba de sortir a la llum el teu 
últim llibre “Per Raó d’Estat”. 
Com et sents ara que ja es pot 
palpar físicament?
Molt satisfeta perquè ha estat un 
llibre molt complicat en la seva elabo-
ració. El vaig començar a projectar 
fa més d’un any i em va enxampar la 
pandèmia pel mig. Per sort, tots els 
desplaçaments que havia de fer pel 
llibre, perquè m’ha requerit despla-
çar-me fins a Madrid, a Euskadi i a 
Navarra els havia fet abans del mes de 
març i això em va permetre, durant 
els mesos de confinament, poder 
avançar amb la feina que bàsicament 
ha consistit en dedicar totes les meves 
hores lliures a poder escriure aquest 
llibre.

Alhora d’escriure, una cosa és 
començar a escriure i l’altre 
tenir les coses clares i saber 
cap on tirar.
Crec que des d’un principi teníem 
molt clar què era el que volia explicar. 
L’altra cosa és triar molt bé quines 
són les històries que serviran per 
exemplificar com funcionen les 
clavegueres i com afronta l‘Estat el 
que entén com a dissidència política. 
El que més em va costar va ser fer 
la selecció de les persones que molt 
generosament han accedit a explicar 
quina operació policial i judicial van 
viure amb tot el patiment que això 
implica. 

Com va sortir la idea de fer 
aquest llibre?
La proposta inicial va ser de l’editorial 
d’Ara Llibres. Tot partia de la impres 
sensació que el càstig a la dissidència 
política comença amb l’indepen-
dentisme, amb el procés català però 
precisament l’objectiu d’aquest llibre 
és explicar que  hi ha una pauta que 
es reprodueix en el temps en forma 
d’ operació policial i judicial contra 
moviments que es consideren una 
amenaça per l’statu quo i per les 
anomenades raons d’Estat. I podem 
parlar de moviments com l’esquerra 
rupturista, evidentment l’indepen-
dentisme, l’anarquisme, la immigra-
ció, el feminisme...

Aquest és el teu tercer fill 
literari podríem dir. El primer 
va ser sobre el Cas Mercuri, el 
segon “El part dels comuns” i 
ara aquest. Tots sobre política! 
La teva especialitat?
Fa més de 10 anys que em dedico al 

món del periodisme polític. Sí evi-
dentment és la meva especialitat. Jo 
he incomplert una promesa que vaig 
fer en la presentació del meu primer 
llibre a Sant Celoni: vaig dir que el 
proper llibre seria literari. Sí que ho 
he anat combinant amb exposicions 
que fet amb la pintura Imma Subirà 
en les quals he contribuït posant 
poesia i d’alguna manera cobreixo 
aquest flanc.

Què té la política que et tingui 
enganxada? 
És difícil de respondre! A mi 
m’agradava molt en un inici fer so-
cietat i quan vaig rebre la proposta 
de passar a la secció de política (en 
aquell moment estava el Periódico 
i jo tenia uns 23 anys) em sembla-
va un món difícil. Un món difícil 
més encara quan ets jove i quan ets 
dona. Les dones joves, ja de per sí en 
qualsevol àmbit professional, sempre 
es  troben amb més dificultats i la 
política no és 
una excep-
ció. Al final 
es tracta de 
relacionar-se 
amb el poder i 
fer-ho des d’un 
punt de vista 
independent 
i aconseguint 
que aquests 
dirigents polí-
tics respectin 
quina és la 
teva feina i la teva professionalitat 
cosa que de vegades no és fàcil.  Es 
guanya a base de  temps i també a 
base de demostrar i, moltes vegades 
hem de demostrar el doble que 
els nostres companys. Al final si 
t’agrada el món de la política, el 
que representa o en tot cas el que 
hauria de representar entesa com 
un servei públic, veus que la política 
marca quines són les derivades que 
ens afecten a la nostra vida social i 
a la nostra vida personal. Ho acabes 
vivint amb molta passió. Jo crec 
molt en aquesta professió, en el 
periodisme, crec molt  en la funció 
fiscalitzadora. Vull creure que com 
a periodistes no hem de renunciar 
mai a això, tot i que de vegades no 
és fàcil perquè de pressions en reps 
moltes.

Com les gestiones aquestes 
pressions ? T’han condicionat 
mai la manera d’escriure? 
Pressions n’hem rebut totes, i tots i 
qui digui el contrari és un afortunat! 
Mai he publicat un titular que jo 
no cregués que s’havia de publicar. 
Això vol dir que els periodistes hem 
de ser molt conscients que la nostra 
firma no és un mèrit. A vegades la 
firma està malinterpretada. La nos-
tra firma és una responsabilitat. Si 
a mi en algun moment m’ha arribat 
alguna indicació de que canviés un 
titular i jo crec que no l’havia  de 

canviar perquè no havia de cedir a 
aquelles pressions, jo el que he fet 
sempre és debatre amb els meus 
caps. De fet, tinc fama de ser molt 
bel·ligerant en aquest sentit. Abans 
de publicar un titular en el que no 
hi crec, jo retiro la meva firma. No 
ho he hagut de fer mai! He de dir 
que els caps que he tingut en tots els 
mitjans on he estat, han permès que 
al final es prioritzés el meu criteri.  
He de reconèixer que sí que he 
rebut trucades de dirigents polítics 
demanant que canviés un titular i 
sobretot polítics que et truquen per 
dir que el que has dit a una deter-
minada tertúlia no els hi sembla. 
Un polític sempre et vol vendre una 
moto. I jo sempre dic que tu, com 
a periodista, com a màxim pots 
decidir comprar-ne una roda, com 
a màxim! 
 
Els teus primers passos en el 
món de la comunicació van ser 

a Punt 7 ràdio i a 
El 9 Nou. Què et 
va aportar aquesta 
època?
Només travessar la 
porta de Ràdio Sant 
Celoni em vaig trobar 
gent meravellosa. Allà 
ens vam conèixer 
amb una gran amiga, 
l’Helena López i tam-
bé me’n porto sobre-
tot el gran aprenen-
tatge. Tothom pensa 

que deu ser més difícil treballar en 
un mitjà d’àmbit nacional que no en 
un d’àmbit local però no! En l’àmbit 
local o comarcal, al periodista se li 
exigeix un rigor i un grau de detall 
molt més alt moltes vegades que 
no pas amb el periodisme d’àmbit 
nacional. Si comets un error, qui t’ho 
recordarà serà el veí del costat, qui 
et trobes pel carrer. 

Has comentat ja alguna situació 
incòmode pel fet de ser dona. 
És un món masclista el de la 
política o del periodisme?
El nostre món és masclista per 
naturalesa. Vivim en una societat on 
l’estructura patriarcal impregna cada 
racó. Per tant, el món del periodisme 
i de la comunicació no en són aliens. 
Crec que hi ha una manera diferent 
de comunicar, des del punt de vista 
feminista i evitar el masclisme que 
impregna les informacions.  Des de 
la implosió del moviment del 8M, 
tots i totes ens hem d’autorevisar. En 
aquesta àrea estic aprenent de forma 
constant i l’únic que aspiro és a poder 
estar a l’alçada i en tot cas corregir els 
possibles errors que pugui cometre 
en aquest sentit.

Ets jove però portes tota la teva 
vida dedicada al periodisme. 
Has fet el que havies somiat 
fer?

Vaig començar batxillerat sense l’aspi-
ració de ser periodista. És veritat que 
sempre m’ha agradat  molt escriure 
però crec que el cuc del periodisme 
se’n va despertar a dins meu a partir 
dels atemptats de l’11S. No espero 
arribar enlloc més que continuar fent 
la meva feina de forma independent 
com he pogut aconseguir fins ara. 
Em sento afortunada de poder-ho 
fer malgrat tota la precarietat que 
arrossega el sector.

Quins plans de futur tens?  
Suposo que fer les  
presentacions del llibre. 
Sí, ara estem planificant una mena de 
gira territorial per poder presentar el 
llibre arreu de Catalunya. També tinc 
pendent una presentació a Madrid 
i a Alsasu.  A nivell personal, estic 
embarassada i a molt curt termini, 
espero ser mare! Per tant, tinc molta 
feina per davant.

Com et veus barrejant premsa, 
ràdio, literatura, criatura?
Evidentment aquest món és molt 
complicat per qualsevol dona però 
jo no vull renunciar ni a ser mare ni 
a continuar fent de periodista. In-
tentaré, batallaré i lluitaré per trobar 
l’equilibri per poder-ho fer. Sé que 
no serà fàcil, sé que tot és advers en 
aquesta societat nostra però que sigui 
difícil no vol dir que sigui impossible. 
No em resigno a creure que és impos-
sible i per tant ho intentaré per a mi i 
per a totes les meves companyes i les 
dones que es troben diàriament amb 
aquestes dificultats per compaginar 
la seva vida professional i la familiar. 
I ho reivindicaré així si cal en els 
mitjans de comunicació!

El millor racó del municipi  
per perdre’s 
Sóc tan fan del meu poble i tant 
militant del meu poble que em costa 
escollir només un lloc però si hagués 
d’escollir-ne un, escolliria la vora del 
Pertegàs. 

On portaries algú de fora? 
Sí faig cas el meu historial, sempre 
porto aquest algú de fora que no ha 
estat mai a Sant Celoni a la plaça de 
la Vila. crec que és on hi ha el batec 
del poble.

Si fossis alcaldessa del poble,  
què faries? 
Crec que el primer exercici que ha 
de fer un alcalde o alcaldessa és 
escoltar els seus veïns i quines són 
les seves necessitats. En aquests 
moments estem en plena pandèmia. 
És una urgència sanitària però també 
econòmica i social i per tant el primer 
que faria és veure quines són les 
seves necessitats, les seves reivindi-
cacions i sobretot intentar treballar de 
forma urgent amb les persones que 
estan en situació més vulnerable.

Com t’imagines el poble al 2030? 
Me l’ imagino més o menys com 
ara perquè Sant Celoni és un poble 
que, malgrat haver passat els anys, 
conserva la seva essència. M’agrada-
ria imaginar-me’l amb el nou hospital 
i el nou CAP ja construït perquè són 
temes que arrosseguem de fa temps 
i amb  millors serveis per a la seva 
la seva població.  Però a nivell soci-
ològic, me l’imagino com ara, amb  
aquest orgull celoní.

Un desig per Sant Celoni 
És un desig per Sant Celoni, per tota 
Catalunya i per tota la ciutadania en 
general. Si us plau, que s’intenti re-
vertir aquesta pandèmia que tant ens 
està afectant a tots i que ha entrat 
a tots els menjadors tant a nivell de 
salut, econòmic i social. El meu desig 
seria que intentem sortir-ne  
d’aquesta.

El millor record que tens lligat  
amb el municipi 
És que el millor record és tota la 
meva vida! Tinc tota la meva família 
aquí i per tant no és que sigui un 
record del passat, és un record  
present. Quan em pregunten d’on 
sóc,  encara que faci cinc anys que 
visc a Barcelona, dic que sóc de 
Sant Celoni. Em sento celonina de 
soca-rel!

Periodista

“No espero arribar 
enlloc més que  
continuar fent la 
meva feina de forma 
independent com 
he pogut aconseguir 
fins ara”

Podeu escoltar tota l’entrevista  
a www.radiosantceloni.cat
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Horaris:  
Dimecres de 10 a 2 del migdia. Divendres de 4 
a 8 del vespre. Dissabtes de 10 a 2 del migdia i 
de 4 a 8 del vespre. Diumenges i festius de 10 
a 2 del migdia. Dies 25, 26 i 27 de desembre de 
2020 i 1 de gener de 2021, tancat

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. Dia 
de Nadal i Cap d’Any, tancat


