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Adjudicada l’obra de construcció del Centre de form ació Baix Montseny Sax Sala  

La Junta de Govern Local reunida en sessió extraordinària dilluns al matí va adjudicar 
a l’empresa Teyco SL les obres de construcció del Centre de formació Baix 
Montseny – Sax Sala  per un valor d’1.900.824,73 € provinents del Fons d’Inversió 
Local. Es tracta d’un edifici de 2 mil metres quadrats al carrer Vallès que acollirà els 
serveis municipals de formació i ocupació.  

El centre aplegarà els actuals serveis del Centre de formació d’Adults, l’Oficina de 
Català, el Pla de Transició al Treball i el Servei Municipal d’Ocupació (Orientació 
laboral, creació d’empreses, club de feina), i incorporarà un espai de desenvolupament 
econòmic, formació ocupacional vinculada amb les empreses i formació professional 
lligada amb el Departament d’Educació i l’IES Baix Montseny.  

L’edifici de 4 plantes (1 soterrada, planta baixa i dos pisos) tindrà uns dos mil metres 
quadrats i ocuparà tota la façana del carrer Vallès entre els carres de Palautordera,  
Montserrat i la plaça Baix Montseny. 



(S’adjunten imatges)  

    

Adjudicades noves millores en l’accessibilitat a la  via pública  

La Junta de Govern Local reunida en sessió extraordinària dilluns al matí va adjudicar 
4 paquets d’obres de millora de l’accessibilitat als carrers del municipi a càrrec del 
Fons d’Inversió Local. Es preveu un important paquet de millores consistent en 
arranjar voreres, construir rampes, arranjar i enjardinar algunes places. Concretament 
s’han adjudicat els contractes següents:  

- Contracte d’obres per a la restauració i adequació de la plaça Carles Damm 
per un valor de 122.103,77 € (IVA no inclòs) a la FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX 
MONTSENY 

- Contracte d’obres d’adequació i millora de la via pública als carrers del barri 
centre de Sant Celoni (plaça Comte del Montseny, carrer Campins, carrer 
Abat Oliva i carrer Univers) per un valor de 79.857,35 € (IVA no inclòs) a la 
mercantil FORMIGONS SANT CELONI SL. 

- Contracte d’obres de reasfaltat de la carretera Vella de Sant Celoni (del carrer 
Major al carrer d’Anselm Clavé)  per un valor de 64.808,59 € (IVA no inclòs) a 
l’empresa FORMSACE SL 

- Contracte d’obres d’adequació i millora de la via pública als barris del Turó del 
Puig i del Baix Montseny  per un valor de 114.913,47 € (IVA no inclòs) a la 
mercantil FORMIGONS SANT CELONI SL.  

 

Gran assistència ciutadana a la festa solidària din s la Setmana per la Pau   

La festa solidària organitzada en el marc de la Setmana per la Pau va aplegar dissabte  
a la tarda un nombrós públic a la plaça de la Vila per escoltar contes, sentir música de 
l’Orquestra Sant Celoni, jocs infantils... a càrrec de diferents entitats del municipi. 
Aquest va ser l’acte central de la Setmana per la Pau que sota el lema Fem un món 
millor. Els 8 objectius del mil·leni, té programats actes fins aquest divendres (veure 
agenda).  

En la seva intervenció, l’alcalde Francesc Deulofeu van afirmar que “tots vivim en un 
mateix món i ens hem de sentir reponsables tant del s èxits com dels fracassos 
que en ell tenen lloc” En aquest sentit va afegir que “els més privilegiats, com 
nosaltres, tenim l'obligació de contribuir a millor ar les condicions de vida dels 
que no en són de privilegiats.”.   La regidora de Comunitat, Laura Costa, per la seva 
part, va agrair a la gent de la coordinadora la feina que fan i l'esperit que tenen. Laura 
Costa va dir  que ”és només gràcies al valor afegit que aporta gent c om la que 
integra la coordinadora que es pot fer contrapès al s problemes i conflictes 
que tenen lloc al món”.  
 
  
La Setmana per la Pau és una iniciativa de la Coordinadora d'Entitats Solidàries 
(CES), formada per l'ajuntament de Sant Celoni i les següents entitats: Al Madaa-
Horitzons, Associació Equatoriana , Cor de Maria, Creu Roja, GRIMM, Mans Unides, 
Proide i Trup de Nassos.  Enguany, a més, celebrem la incorporació de dues noves 
entitats: Nicat (que treballa a Nicaragua) i l'Associació senegalesa Oudiodial. La CES 
es reuneix mensualment amb diversos objectius: acordar la destinació dels recursos 
provinents del 0,7% del pressupost municipal, per posar en comú el treball que realitza 
cada una de les associacions, les inquietuds i les estratègies i debatre i reflexionar 
sobre temes de pau i solidaritat.  



  
L'objectiu de la Setmana per la Pau és fer visibles la feina de les entitats de la 
Cordinadora, la que fan tant a nivell individual, com la que fem a nivell comú; 
sensibilitzar i traslladar les seves preocupacions a la resta de la ciutadania; donar 
informació sobre temes de pau i solidaritat a la ciutadania. S'hi treballa a partir d'actes 
amb les escoles, entre les mateixes entitats, per tota la ciutadania, més festius al 
carrer, més de freflexió interiors... 
  
(S’adjunten imatges de la Festa solidàia de dissabte) 
 
Endavant amb el Pla Local de Joventut de Sant Celon i 
Continuen les sessions de treball amb joves i entit ats per a  la diagnosi  
 
El Pla Local de Joventut de Sant Celoni va endavant. Aquesta setmana mateix s’ha fet 
una sessió de treball amb els joves de la Batllòria i el Consell de Poble i demà dijous 
tindrà lloc la sessió amb entitats juvenils. Durant el mes de febrer, més de 560 
alumnes de secundària, Batxillerat, cicles formatius, PTT i Aula Joan Fuster de totes 
les escoles del municipi ja van participar a diferents sessions de treball a part de les 
trobades amb tècnics municipals (6 de març) i  regidors i regidores de l’Ajuntament (9 
de març). 
 
El procés d’elaboració de la diagnosi del Pla Local de Joventut s’està duent  a terme 
amb el propòsit de fer un recull i una anàlisi qualitatiu de la realitat juvenil a partir 
diferents sessions de treball o entrevistes amb els agents que tenen relació amb joves 
i/o que estan implicats en el desenvolupament de les polítiques relacionades amb la  
joventut.  
 
En les sessions de treball es fa una anàlisi de la realitat juvenil tenint en compte els 
aspectes positius i els aspectes a millorar dels diferents àmbits que afecten la vida 
d’un jove: oci i lleure, educació i treball,  habitatge, informació i participació, mobilitat i 
espai públic, acollida i convivència, i salut. 
 
Així mateix, durant aquests dies s’estan fent entrevistes a joves en diferents espais 
públics del municipi per anar completant la diagnosi. 
 
Tot aquest procés ha de culminar en una sessió conjunta a finals de maig on poder 
realitzar entre els diferents agents i comissions de treball les propostes entorn les 
línies d’actuació que haurà de recollir el Pla local de joventut 2009-2013 a Sant Celoni. 
 
(S’adjunta foto sessió treball amb estudiants)  
 
Inauguració de l’exposició de fotos de Josep M Cort ina El treball a Sant Celoni 
entre els anys 1950 i 1970  
 
Divendres a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella s’inaugurarà l’exposició de fotografies 
de Josep M Cortina sobre El treball a Sant Celoni durant els anys 1950 i 1970 que es 
podrà visitar fins el 31 de maig. La mostra, del fons fotogràfic de Josep M Cortina, no 
es tracta d’una mostra exhaustiva sobre els treballs i els oficis a la vila durant aquests 
anys, sinó d’aquells que el fotògraf va plasmar amb la càmera, ja sigui per encàrrec o 
per iniciativa pròpia.   
 
L’horari de visites és dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, dilluns tancat i diumenges 
i festius de 2/4 de 12 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre.  
 
(S’adjunta cartell/díptic) 
 
 



L’Oficina Municipal d’Escolarització atén les famíl ies en el procés de 
preinscripció  
 
Des del 23 de març i fins el 3 d’abril, l’Oficina Municipal d’Escolarització, l’OME, 
ubicada a la Rectoria Vella està atenent a les famílies en el procés de preinscripció 
dels seus fills/es a segon cicle d’Educació infantil, Primària i ESO als centres escolars 
del municipi. La sol·licitud es pot presentar a l’Oficina Municipal d’Escolarització o al 
mateix centre que es demani en primera opció. Aquest procés de preinscripció 
s’acabarà el 3 d’abril, és a dir divendres de la setmana que ve. El 21 d’abril sortiran les 
llistes baramades, que estaran disponibles a l’OME i de cara al juny ja hi haurà les 
llistes definitives i s’obrirà el procés de matriculació. 
 
L’OME està situada a la Rectoria Vella i ofereix orientació i informació de tota l’oferta 
educativa del municipi, de les línies educatives que segueix cada centre i de les 
activitats i servies que s’ofereixen. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 2/4 
de 9 a 12 del migdia i dimarts i divendres de 5 a 8 del vespre.  
 
Per contactar-hi: tel. 93 864 12 13; educacio@santceloni.cat 
 
 
L’Ajuntament organitza un nou taller per a emprened ors  
 
El Servei de creació d’empreses de l’Ajuntament organitza un nou taller per a 
emprenedors els propers 23 i 24 d’abril. L’objectiu del curset, de 8 hores de durada, és 
donar les eines necessàries per poder elaborar correctament un pla d’empresa, definir 
les potencialitats dels possibles emprenedors com a empresaris, identificar les 
funcions i responsabilitats de cada lloc de treball o conèixer els aspectes jurídics i 
fiscals d’interès per crear un negoci, entre d’altres temes importants. A mitjans de 
febrer ja se’n va organitzar un amb més de 20 assistents.  
  
El curs es farà a l’Escola d’adults de 9.30 a 13.30 h. Per formalitzar la inscripció cal 
adreçar-se al Safareig, al telèfon 93 864 12 00 o bé per correu electrònic: 
creacioempreses@santceloni.cat 
 
 
Darrera setmana per inscriure’s a l’espai familiar El Suí  
 
Aquesta és l’última setmana per inscriure’s a l’espai familiar el Suí, unes trobades per 
a pares i mares on compartir experiències, reflexionar sobre l’educació dels fills i filles i 
oferir habilitats per millorar les relacions familiars. Aquest és el tercer cicle del Suí que 
promouen els ajuntaments del Baix Montseny.  
 
Les trobades d’aquest any van dirigides a tres col·lectius diferents, s’amplia amb un 
grup més  els que hi havia l’any passat. Per una banda, és per als pares i mares de 
fills i filles de 3 a 6 anys, un altre pels que tenen nens i nenes de 7 a 11 anys i 
finalment pels pares i mares d’adolescents, d’entre 12 i 16 anys. les sessions es 
desenvolupen a partir de la participació dels assistents i són conduïdes i dinamitzades 
per educadors socials dels ajuntaments involucrats.  
 
Cada grup treballarà tenint en compte les interessos, característiques, necessitats 
específiques segons l’edat dels fills. Les tres trobades començaran el 20-22 d’abril fins 
el 8-10 de juny i es portaran a terme els dimecres en diferents horaris i llocs. Aquesta 
activitat és gratuïta i es realitzarà amb un mínim de 8 persones inscrites.  
 
Per inscriure’s cal omplir una butlleta que es pot trobar als diferents ajuntaments del 
Baix Montseny, als equipaments municipals o a través del web santceloni.cat. Més 
informació a l’Àrea de Comunitat 93.864.12.12. 
 



 
Alumnes del CEIP Montnegre de visita a l’Ajuntament   
 
Els alumnes de tercer de primària del CEIP Montnegre de la Batllòria han visitat avui al 
matí l'Ajuntament i han entrevistat l'Alcalde. Aquesta activitat està inclosa dins el 
programa d’activitats educatives complementàries que ofereix l’ajuntament a tots els 
centres. L'objectiu és conèixer la seu de la institució de govern municipal, 
desenvolupar la consciència de pertànyer a una comunitat i oferir una aproximació al 
seu funcionament i organització. També es vol que els alumnes coneguin millor els 
mecanismes de presa de decisions i que es trobin personalment amb l'alcalde a qui 
adrecen les preguntes que han preparat prèviament. Els propers en visitar l 
l'Ajuntament seran els alumnes de l'Avet Roig el dia 15 de maig. 
 
(S’adjunta imatge) 

Mozart en Jazz, a la sala petita de l’Ateneu  

Manel Camp al piano i Llibert Fortuny al saxo formen duet a l’espectacle Mozart en 
jazz que es presenta aquest dissabte 28 a les 10 de la nit a la Sala Petita de l’Ateneu 
dins la programació Primavera a l’Ateneu. Els dos músics presenten la música de 
Mozart portada al terreny jazzístic. La durada és d’1 hora i 20 minuts i el preu de 
l’entrada general és de 10 € que es poden comprar per telèfon, al CME o mitja hora 
abans de l’espectacle a les taquilles del teatre. Compra d’entrades i consultes sobre 
descomptes, al  93 867 32 01.  

 
Deliverance de John Boorman al Cinema comentat de d ivendres  
 
Al cinema comentat d’aquesta setmana es podrà veure Deliverance, defensa de John 
Boorman. Aquest és el tercer any que es porta a terme aquest cicle i enguany tots els 
films s’engloben sota el títol general “La banalitat del mal?”.  Les sessions són sempre 
els últims divendres de mes, fins el mes de juny i el passi comença a les 9 del vespre a 
la sala petita de l’Ateneu. Tot seguit, es farà la tertúlia sobre les pel·lícules, que com és 
habitual estaran dirigides i moderades pel celoní Jesús Pacheco. La propera sessió 
serà a l’abril, amb Touch of devil d’Orson Welles, del 1958.  
 

Masterclass d’esteps, activitat extraordinària del Sot per aquest divendres  

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes organitza una masterclass d’esteps 
aquest divendres a la tarda oberta a totes les persones usuàries. Començarà a les 7 
de la tarda i durarà fins a les 9 del vespre. Aquesta masterclass se suma a les que ja 
han portat a terme des del novembre passat: l’activi3, l’aiguaradical, la marató 
d’espinning, la sortida a la neu entre d’altres. De cara a la primavera, volen continuar 
amb aquesta dinàmica d’una activitat extraordinària al mes. 
 
Totes les persones interessades en participar a la masterclass d’esteps de divendres 
s’han d’apuntar a la recepció del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes. 
 
 
Els ajuntaments del Baix Montseny es coordinen en t emes d’ocupació  
 
Dimecres al vespre es van reunir a Sant Celoni regidors i regidores d’Ocupació del 
Baix Montseny per posar en comú i coordinar diferents temes relacionats amb aquest 
àmbit.  



La trobada va ser promoguda pels ajuntaments de Sant Celoni i Llinars del Vallès a 
partir de les converses mantingudes durant la 1a jornada d’alcaldes, alcaldesses, 
regidors i regidores del Baix Montseny del passat mes de novembre. 
 
Els regidors i regidores van plantejar-se diferents temes. Pel que fa a la relació amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, que és qui aglutina les accions supramunicipals 
pel que fa a desenvolupament econòmic, van parlar de la nova fórmula d’organització 
d’aquest ens amb la signatura d’un Acord per al Desenvolupament local i l’ocupació al 
Vallès Oriental, on hi ha tots els agents productius (sindicats, patronals i 
administració). Es va recordar que a la darrera reunió al Consell Comarcal, els 
ajuntaments de Sant Antoni de Vilamajor, Llinars del Vallès i Sant Celoni van 
reivindicar la seva representació als òrgans de decisió que estableix aquest conveni 
(Comissió Executiva) com a condició de municipis més petits, d’àmbit d’influència, 
característiques de l’entorn i estructura de mercat de producció determinades, ja que 
només hi havia representació dels municipis majors de 20.000 habitants (és a dir, 
Mollet i Granollers). Segons va explicar la regidora de Comunitat, Laura Costa, 
“finalment tindrem 2 representants com a Baix Monts eny, ja que la nostra 
reivindicació s’ha resolt en la possibilitat de fer  agrupacions de municipis sense 
personalitat jurídica que arribin a 20.000 habitant s.” Aquest conveni es lliurarà al 
Consell Comarcal el proper dimecres 1 d’abril. 
 
Els regidors i regidores van plantejar-se diferents reflexions a llarg termini: cap on va la 
comarca del Baix Montseny en aquest àmbit? Parcs logístics, indústria ecològica, de la 
fusta, turisme rural, atenció a la dependència. Com preparar-se pel futur? Com 
propiciem un bon desenvolupament? ... i en aquest sentit van decidir convidar experts 
de diverses disciplines a les properes trobades per intentar apuntar algunes respostes.  
 
Els participants es van plantejar diferents accions a curt termini de cara a millorar la 
situació actual, optimitzar la feina que es fa des de cada ajuntament i fer front comú. 
En aquest sentit van decidir fer un anàlisi de cada municipi sobre els recursos que es 
tenen i els serveis que s’ofereixen; el perfil de les persones aturades: evolució 
numèrica atur, nivell d’estudis, edat,... i  l’estructura del mercat productiu: oferta real de 
feina; oferta potencial... 
 
(Adjunto imatge d’una reunió de coordinació Baix Montseny, en aquest cas de l’any 
passat en relació al bus) 
 
Obres d’ampliació al CEIP Montnegre de la Batllòria  
 
Aquest cap de setmana s’acabaran d’habilitar dos nous mòduls al CEIP Montnegre 
que entraran en funcionament dilluns. Aquest és un nou pas en les obres d’ampliació 
del centre iniciades aquest mes de març. De fet, fins ara l’empresa constructora s’ha 
dedicat a adequar l’escola per poder conviure amb les obres: s’han començat a 
col·locar tanques de seguretat per separar la zona d’obra de l’espai escolar i s’ha 
adequat l’espai on instal·lar els dos mòduls prefabricats per acollir dues aules, el 
menjador, l’aula de psicomotricitat i despatxos. La setmana vinent s’ha previst 
desplaçar uns metres una de les entrades al centre i més endavant habilitar un porxo i 
una passera per comunicar els espais.  
 
Amb aquesta ampliació el centre disposarà d’aules adequades per als alumnes de P3 
a 6è de primària (una línia educativa) i els espais d’ús comunitari com biblioteca, sala 
de psicomotricitat, aula d’informàtica, menjador i cuina, despatx per l’AMPA, aules per 
tutories o treball de petits grups.... Aquests espais disposaran d’accés independent i es 
podran utilitzar fora de l’horari escolar. La durada prevista de les obres d’ampliació del 
centre és de 18 mesos.  
 
(S’adjunta imatge) 
 



 
 
 
 
Ràdio 4 emet diumenge un programa sobre Ràdio Sant Celoni els anys 1959-
1965 
 
Aquest diumenge 29 de març, a les 12 de la nit, Radio 4 emetrà un 
reportatge/entrevista de 30 minuts sobre l'emissora parroquial "Radio Sant Celoni" dels 
anys 1959 al 1965.  
 
Més informació: Cinto Niqui - altraradio@gmail.com.o  Manuel Sorribas - 
sorrimag@yahoo.es  
 
 
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 
 

 
dijous 

26 
març 
2009 
20:00 

Audició  
Alumnes de 
l'Escola de Música 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Centre 
Municipal d'Expressió 
Tipus d'acte:  Música  
Alumnes de l'Escola 
de Música 
  

dijous 

26 
març 
2009 
20:00 

Conferència 
sobre la situació 
de Bolívia  
Setmana per la 
Pau 

Lloc:  Escola La Salle 
Organitza:  Ajuntament 
de Sant Celoni i 
Coordinadora 
d'Entitats Solidàries 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Setmana per la Pau 
  

divendres 

27 
març 
2009 
19:00 

Inauguració 
exposició: El 
treball. Sant 
Celoni anys 1950-
1970 
Fotografies de 
Josep M. Cortina 

Lloc:  Rectoria Vella 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  
Exposició  
Fotografies de Josep 
M. Cortina 
  

divendres 

27 
març 
2009 
20:00 

Xerrada -
col·loqui al 
voltant de dones 
il·lustres  
a càrrec d'Adela 
Gener, periodista i 
coach personal 

Lloc:  Centre Cívic del 
Carrer Major de la 
Batllòria 
Tipus d'acte:  
Conferència  



divendres 

27 
març 
2009 
20:00 

Els objectius del 
Mil·lenni en 
temps de crisi 
Conferència i 
sopar solidari  
Setmana per la 
Pau 

Lloc:  Caixa Manlleu 
Organitza:  Ajuntament 
de Sant Celoni i 
Coordinadora 
d'Entitats Solidàries 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Festa, 
Conferència  
Setmana per la Pau 
  

divendres 

27 
març 
2009 
21:00 

Cinema: 
Deliverance 
(Defensa), de J. 
Boorman  
III Cicle de Cinema 
comentat 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  
Cinema  

divendres 

27 
març 
2009 
21:30 

De cap als 
Dolomites  
Cicle 
d'audiovisuals de 
muntanya i 
excursionisme 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  
Conferència  

dissabte 

28 
març 
2009 
05:30 

Ruta Quico 2009  

Lloc:  Sortida de la 
Plaça Mercè Rodoreda 
Durada:  Diumenge 29 
tarda 
Organitza:  Casal 
Quico Sabaté 
Preu:  36 euros  

dissabte 

28 
març 
2009 
11:30 

Cuinetes, amb 
Elisabeth Ulibarri  
Petita hora del 
conte: per a nens i 
nenes de 0 a 3 
anys 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Literatura, Infantils  

dissabte 

28 
març 
2009 
22:00 

Música: Mozart 
en jazz, amb M. 
Camp i Ll. 
Fortuny  
Primavera a 
l'Ateneu 2009 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  1 hora i 20 
minuts 
Preu:  vegeu Entrades 
i abonaments 
Tipus d'acte:  
Música  

divendres 

3 
abril 
2009 
23:00 

Pere Espinosa i 
amics  
Primavera a 
l'Ateneu 2009 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Durada:  2 hores 
Preu:  vegeu Entrades 
i abonaments 
Tipus d'acte:  
Música  



 
 
 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


