
NOTA DE PREMSA 

Dimecres, 8 d’abril de 2009 

 

 

• Sant Celoni recuperarà la tradicional cantada de ca ramelles per 

pasqua 

• L’ajuntament de sant celoni presenta a les entitats  del municipi els 

projectes de Mostra d’Entitats  i Guia d’Entitats.  

• Estan oberts diversos processos de selecció de pers onal per 

l’ajuntament 

• Montanimal, la protectora del baix montseny organit za un mercat 

solidari en benefici dels animals abandonats 

• Dues flautes i un piano ompliran de música la sala petita de l’ateneu 

dimecres, 15 d’abril 

• Una proposta per fer en família durant la Setmana S anta 

 

 

 

 

Sant Celoni recuperarà la tradicional cantada de ca ramelles per pasqua  

 

Les interpretaran diferents entitats del municipi, majoritàriament persones de 

l’esplai de la gent gran i alumnes dels cursos de català de l’oficina de català del 

poble. La trentena de cantaires estan dirigits per l’albert peix, el director de la 

coral del casal de la gent gran i actuaran aquest dissabte, a partir de les 6 de la 

tarda. Començaran per la plaça de la vila i després faran un petit recorregut 

pels carrers del poble. passaran pel carrer anselm clavé, per davant de can 

fabes, la plaça del bestiar, el carrer major, la plaça de l’església, el carrer sant 

pere, la plaça comtes del montseny fins a l’esplai de la gent gran. El repertori 

de cançons és molt variat. Hi ha tant peces que ja es cantaven antigament i 

d’altres més modernes. 

 



Aquesta tradició es recupera després de més de 7 anys sense fer-se a sant 

celoni. els caramellaires recuperen també el mateix vestuari que portaven 

aleshores: pantalons o faldilla negres, camisa blanca i un mocador, cada un del 

color que vulgui.  

 

Les caramelles, doncs, es faran dissabte a partir de les 6 de la tarda i el punt 

de sortida serà la plaça de la vila i també es podran sentir diumenge després 

de la missa. 

 

 

 

 

L’ajuntament de sant celoni presenta a les entitats  del municipi els 

projectes de Mostra d’Entitats  i Guia d’Entitats.  

 

La trobada es va celebrar dijous 2 d’abril i hi van participar una quarantena 

d’entitats. Aquesta convocatòria, promoguda des de l’àrea de cultura, va ser el 

primer pas per tirar endavant aquestes dues iniciatives.  

 

La mostra pretén ser un espai que s’ofereixi a les entitats per promocionar el 

seu objecte social, captar nous associats o usuaris, així com donar a conèixer 

el teixit associatiu de sant celoni a la ciutadania en general. A la trobada amb 

les entitats, es va apuntar la possibilitat de celebrar aquesta mostra el 27 de 

juny on totes les associacions puguin tenir un estand per presentar-se. 

Paral·lelament, des de l’ajuntament, es va assenyalar la possibilitat de 

complementar la mostra amb diverses activitats realitzades per les entitats 

locals (debats, concerts, mostres, xerrades, espectacles, etc). Ara, per tant, les 

associacions han de presentar les seves propostes d’actes per poder concretar 

la programació d’aquesta mostra. 

 

En el marc de la mostra d’entitats, es vol realitzar la presentació de la Guia 

d’Entitats, un document que pretén recollir la informació de totes les entitats de 

Sant Celoni (nom de l’associació, a què es dedica, on es troben i una persona 

de contacte) i així facilitar, tant als celonins i celonines com als nouvinguts, el 



contacte amb el teixit associatiu. Jordi Cuminal, regidor de cultura, destaca que 

“des de l’inici de legislatura, hi havia unes idees clares en tema de 

participació. La primera era conèixer totes les per sones que feien coses i 

en segon lloc, poder explicar a tota la població qu i les està fent” . Segons 

el regidor, aquesta mostra i aquesta guia també serviran “per fer un 

reconeixement a totes les persones que treballen vo luntàriament a les 

entitats. La feina de les associacions és molt impo rtant perquè reforça la 

cohesió social del poble i dóna força i vida al mun icipi”. 

 

Durant la trobada amb les entitats, també es va realitzar una altra sessió de 

treball del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

 

Estan oberts diversos processos de selecció de pers onal per 

l’ajuntament . 

 

Els llocs de treball que falta ocupar són el d’agent de policia local, el de 

delineant, de diplomat universitari per a tutor del pla de transició al treball, de 

monitors i el de tècnic superior en educació infantil per a l’escola bressol 

municipal i el de tècnic mitjà de jardineria. Podeu trobar tota la informació 

necessària al web santceloni.cat, a l’oficina d’atenció ciutadana i al servei 

municial d’ocupació, del safareig.  

 

Tots els ciutadans del baix montseny poden rebre suport en l’orientació i 

la recerca de feina a aquest SERVEI municipal d’ocupació. Per això, 

aquest espai disposa del programa d’orientació laboral, el club de feina i 

el servei de creació d’empreses. A més, donen resposta a les demandes 

de les empreses que busquen treballadors. 

 

 

 



 

Montanimal, la protectora del baix montseny organit za un mercat solidari 

en benefici dels animals abandonats . 

 

Es portarà a terme a la plaça de l’eslgésia el 18 i 19 d’abril a partir de quarts 

d’11 del matí fins a quarts de 9 del vespre. Consisteix en la venda de tot tipus 

d’’objectes de segona mà, ja siguin llibres, roba, discos, joguines, objectes de 

decoració entre molts d’altres. Per això, tothom que tingui algun objecte que no 

utilitzi i vulgui col·laborar amb aquest mercat solidari, pot donar-lo a Montanimal 

(629.71.71.18 info@montanimal.org). 

 

Aquest serà el primer que fan aquest any. El preu dels objectes que vendran 

normalment giren entre 1 i 4 euros. Els diners que s’aconsegueixin es 

destinaran a les cures que necessiten els animals que recull la protectora 

 

Montanimal fa aproximadament un any que està en funcionament i la seva 

tasca principal és recollir animals abandonats. Amb el que porten de vida, ja 

han trobat casa a més de 50 gats i a una vintena de gossos. Actualment 

compten amb uns 150 simpatitzants. 

 

 

 

 

Dues flautes i un piano ompliran de música la sala petita de l’ateneu 

dimecres, 15 d’abril . 

 

Començarà a les 8 del vespre i està obert a tota la família, tant a grans com a 

petits. L’entrada és gratuïta. Anirà a càrrec de Jorge López, i Maxime Lataille, a 

les flautes i Jordi López al piano.  

 

Per altra banda, els alumnes de l’escola de música organitzen per sant jordi 

una audició-espectacle titulat Història de catalunya. es podrà seguir a can ramis 

a partir de 2/4 de 9 del vespre i comptarà amb la narració de maria marsol.  

 



 

 

Una proposta per fer en família durant la Setmana S anta.  

 

Amb el bon temps, segur que molts de vosaltres aprofiteu per sortir i per fer 

alguna excursió. Teniu moltes opcions però una que teniu a prop és la sortida a 

l’aiguamoll de les llobateres. Està situat entre l’ap7 i la c-35 a l’extrem est de 

sant celoni. aquesta zona humida és el resultat de l’explotació i restauració 

d’una gravera que ha servit per crear aquest espai natural i de lleure. Ara s’hi 

pot veure un paisatge de ribera excepcional i alguns exemplars característics 

tant de flora com de fauna d’ambients aquàtics com els bernats pescaires, 

corbs mariners o granotes i gripaus. En aquesta zona, s´hi ha instal·lat uns 

plafons informatius on s´explica com s´ha fet el projecte de restauració, que ha 

durat més de 9 anys. a més, també podeu trobar el fulletó que ha editat 

l’ajuntament amb tota la informació necessària (el podeu trobar en aquest web 

o a qualsevol equipament municipal). 

 

La visita a l’aiguamoll de les llobateres és una bona opció per passar un dia 

envoltats de natura, sense haver d’anar gaire lluny de casa.  

 


