
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 

Dimecres,  1 d’abril de 2009  

• Una comissió tècnica política encapçalada per l’alc alde visita diferents 
centres de formació i ocupació de cara al nou equip ament que es farà a 
Sax Sala 

• L’alcalde i la regidora de Comunitat es reuneixen a mb el nou president de 
l’Associació L’Esplai de la Gent Gran i altres memb res de la junta 

• S’amplia el termini d’inscripció a l’espai familiar  El Suí!, un recurs per 
millorar les relacions amb els fills i filles 

• L’alcalde dóna la benvinguda als alumnes francesos que fan intercanvi 
amb el Cor de Maria 

• Pere Espinosa i Disco jove, dues propostes per aque st cap de setmana a 
l’Ateneu  

• Iniciativa per recuperar les caramelles a Sant Celo ni  
• Nous guanyadors del segon sorteig de la Pou dels de sitjos de Sant Celoni 

Comerç 
• ERROR: Dates correctes exposició Treball a Sant Cel oni: del 28 de març 

al 3 de maig 
• AGENDA  

 
Una comissió tècnica política encapçalada per l’alc alde visita diferents centres 
de formació i ocupació de cara al nou equipament qu e es farà a Sax Sala  

L’alcalde Francesc Deulofeu acompanyat de diversos polítics i tècnics de l’Ajuntament 
de Sant Celoni ha visitat diferents equipaments de formació, ocupació, 
desenvolupament, promoció econòmica... per conèixer experiències i projectes de cara 
a concretar el funcionament del nou centre d’ocupació i formació que es construirà a 
Sax Sala. De moment s’han realitzat ja tres visites:  l’Escola Municipal d’Educació de la 
Garriga, un centre municipal que ofereix formació per a adults, formació ocupacional, 
cursos de català i programes de suport a l’ensenyament reglat; el Vapor Llonch de 
Sabadell, des d’on s’impulsen tota classe d'actuacions relacionades amb la formació, 
la generació d’ocupació i per al desenvolupament de l’activitat econòmica i Granollers 
Mercat, una entitat pública empresarial que té per objectiu contribuir activament al 
desenvolupament local, pel que fa a l’ocupació de les persones, la dinamització del 
teixit empresarial i la promoció comercial, turística i firal de la ciutat. La darrera visita 
prevista és al centre Innova, de Pineda de Mar que és un centre municipal de 
desenvolupament local i empresarial. 
 
Recordem que el Centre de formació Baix Montseny – Sax Sala ja va endavant.  La 
Junta de Govern Local de 23 de març 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 preveu que en pocs dies es 
porti a terme l’enderroc de la nau existent.  



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’adjunta imatge de la visita al Vapor Llonch de Sabadell.) 
 
 

L’alcalde i la regidora de Comunitat es reuneixen a mb el nou president de 
l’associació L’Esplai de la Gent Gran i altres memb res de la junta  

L’alcalde i la regidora de Comunitat, Laura Costa es van reunir dilluns am el nou 
president de l’associació l’Esplai de la Gent Gran, Joan Prat Garolera, i altres 
membres de la junta. Tot i que ja van ser presents a la darrera assemblea de l’entitat, 
la trobada va servir per tenir un primer canvi d’impressions. L’alcalde va mostrar la 
voluntat de l’Ajuntament de seguir col·laborant tant a nivell d’instal·lacions i 
manteniment de l’espai com pel que fa a les activitats de dinamització que s’hi 
realitzen “amb l’objectiu sempre de millorar la situació soc ial, cultural i recreativa 
de les persones grans del municipi”. 
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
 
Pares i mares, encara podeu inscriure’us a l’espai familiar El Suí!  
 
L’espai El Suí dóna eines els pares i mares per mil lorar les seves relacions amb 
els seus fills i filles i gaudir-ne plenament  
 
El període per apuntar-se a l’espai familiar El Suí que impulsen els ajuntaments del 
Baix Montseny s’ha ampliat fins divendres 17 d’abril. Es tracta de grups de treball de 
pares i  mares que tenen com a objectiu compartir experiències, reflexionar sobre 
l’educació dels fills i filles i oferir habilitats per millorar les relacions familiars. 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 una mica més tard del previst inicialment. El grup d’adolescents 
ho farà el 4 de maig, mentre que els altres dos serà el dimecres 6 de maig. Seran 6 
sessions que es portaran a terme entre Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera. 
 
Aquesta activitat és gratuïta i es realitzarà amb un mínim de 8 persones inscrites. la 
inscripció es pot fer a través d’una butlleta específica disponible als diferents 
ajuntaments del baix Montseny o al web santceloni.cat. Més informació al 
93.864.12.12. 
 
 



 
L’alcalde dóna la benvinguda als alumnes francesos que fan intercanvi amb el 
Cor de Maria  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu  ha rebut aquest migdia a la Biblioteca els 27 alumnes 
d’un institut de Perpinyà que estan d’intercanvi amb els alumnes de 3r d’ESO del 
col·legi Cor de Maria. L’alcalde els ha donat la benvinguda i ha destacat el paper que 
ha jugat sempre Sant Celoni com a poble d’acollida. Els joves de la Catalunya nord 
s’estan aquí gairebé una setmana i aprofiten l’estada per visitar el territori. Durant 
l’intercanvi es potencien les dues llengües: el francès i el català i s’engloben dins el 
crèdit de síntesi que realitzen els alumnes de tercer d’ESO del Cor de Maria. 
  
Just abans de la trobada amb l’alcalde, els alumnes han fet una visita guiada per Sant 
Celoni: a la façana de l’església i també la torre de la Força, entre d’altres. L’intercanvi 
s’acabarà aquest dijous i després, serà la primera setmana de juny, quan els alumnes 
de Sant Celoni tornaran la visita. 
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
Pere Espinosa i Disco jove, dues propostes per aque st cap de setmana a 
l’Ateneu  
 
Divendres 3 d’abril a les 11 de la nit, Pere Espinosa actuarà a la Sala gran de l’Ateneu 
dins la programació Primavera a l’Ateneu. L’artista celoní torna a casa per presentar 
nous temes i repassar els dos darrers discs amb un bon grapat d’amics com Jofre 
Bardagí (ex cantant de Glaucs), Joan Tena, Joan Masdéu (cantant de Wiskin’ns), 
Salva i Jimmy (dels Lax’n busto), Dani Flaco, Murfila, Joan Carles Barrios (cantant de 
Junts), Miquel Abras i alguna sorpresa més. El grup teloner serà The Killer Chickens.  
 
Dissabte es portarà a terme una altra sessió de disco jove que organitza l’Ajuntament 
de Sant Celoni el primer dissabte de mes. En aquesta ocasió el dj serà Pillo a la sala 
petita de l’Ateneu a partir de les 7 de la tarda. Les sessions van dirigides a joves 
d’entre 14 i 18 anys. 
 
Més informació a santceloni.cat.  
 
 
 
Iniciativa per recuperar les caramelles a Sant Celo ni  
 
Tornem cantant caramelles és el títol de la cançó amb la què s’encetarà una nova 
iniciativa a Sant Celoni: recuperar la tradició de cantar Caramelles  per Pasqua. És una 
proposta que vol implicar diferents entitats  i organismes,  per això compta amb la 
col·laboració de l’Esplai de Gent Gran i l’Oficina de Català, entre d’altres. Albert Peix 
dirigirà desinteressadament els cantaires, que el dia 11 d’abril , a les 18 h es reuniran 
a la plaça de la Vila per començar el repertori de cançons tradicionals i populars  
catalanes que interpretaran durant tot el recorregut pels carrers del municipi. 
    
Més informació: Montse Màrquez  
mmarquez@cpnl.cat 
 
 
 
Nous guanyadors del segon sorteig de la Pou dels de sitjos de Sant Celoni 
Comerç  
 



Sant Celoni comerç ha lliurat aquest dimarts els vals de compra a les dues noves 
guanyadores del sorteig delAquest dimarts s’han lliEl primer premi de 1.000 euros en 
vals de comprar per gastar als establiments adherits a la unió de botiguers i 
comerciants de sant celoni ha estat la celonina Montserrat Bonamusa i el segon, de 
300 euros per gastar a l’Associació d’EmpresarisTurístics Montseny ha anat a la 
Jamila el Hassani, també de sant celoni.  El lliurament dels vals es va fer aquest 
dimarts a la tarda a l’oficina de la UBIC.  
 
Per aquest segon sorteig es van recollir prop  de 900 butlletes. La majoria tornaven a 
ser de persones del poble, però també d’altres municipis del Baix Montseny i alguns 
provinents de Lleida, Andorra, Girona i Barcelona.  
 
La campanya del Pou dels desitjos, que també compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, es va engegar a principis de febrer i durarà fins a d’abril 
amb l’objectiu principal d’atreure el turisme al poble.  Encara queda el tercer sorteig 
que es portarà a terme el 25 d’abril. Des de Sant Celoni Comerç, no es descarta 
repetir la campanya l’any vinent.  
 
D’altra banda, la UBIC va celebrar l’assemblea general de socis dijous passat. Durant 
l’acte, es va parlar sobre la problemàtica que viu actualment el comerç, així com de les 
línies d’actuació que ha de seguir l’associació: una de les properes campanyes que 
portaran a terme estarà relacionada amb el foment del transport urbà. Per realitzar-la, 
en col·laboració amb l’Ajuntament regalaran als clients un bonus del Sant Celoni bus i 
així intentar reduir l’ús del transport privat per desplaçar-se pel municipi.  
 
 
ESMENA Dates exposició El treball a Sant Celoni: de l 28 de març al 3 de maig  
L’exposició de fotografies de Josep M Cortina sobre El treball a Sant Celoni durant els 
anys 1950 i 1970 es podrà visitar fins el 3 de maig, i no fins el 31 de maig tal i com es 
va informar per error.  
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 

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  
Primavera a l'Ateneu 2009 
  

dissabte 

4 
abril 
2009 
15:00 

Exposició Sorolla. 
Visió d'Espanya , al 
MNAC 
Sortides culturals 
2009 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  tornada cap a 
2/4 de 8 de la tarda 
Organitza:  Àrea de 
Cultura 
Preu:  12 € 
Tipus d'acte:  Exposició  
Sortides culturals 2009 
  

dissabte 

4 
abril 

Disco jove  
Sessió de tarda a 
l'Ateneu 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  2 € 
Tipus d'acte:  Música  



2009 
19:00 

Sessió de tarda a l'Ateneu 
  

dissabte 

4 
abril 
2009 
23:00 

Concert: Poetas 
del asfalto + 
Jotaerre + grup 
convidat  
Sessions'n'sona 2009 

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

diumenge 

5 
abril 
2009 
18:00 

Cinema: Pelle el 
Conquistador , de 
Bille August  
Cinema a l'Ateneu 

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

dimarts 

7 
abril 
2009 
19:00 

Concert de piano  
a càrrec de Salvatore 
Spanò 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Escola de 
Música Grau 
Preu:  adults 6 €, nens 
gratuït 
Tipus d'acte:  Música  
a càrrec de Salvatore 
Spanò 
  

dissabte 

11 
abril 
2009 
18:00 

Tornem cantant 
Caramelles  
Sant Jordi 2009 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Tipus d'acte:  Música  
Sant Jordi 2009 
  

diumenge 

12 
abril 
2009 
18:00 

Concert i ball, amb 
l'Orquestra Costa 
Brava  
Concert i ball a 
l'Ateneu 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu:  7 € 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  

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


