
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimarts, 28 d’abril de 2009  

  
• 29 d’abril a les 12 h: Prova de sirenes d´accident químic a Sant Celoni i la 

Batllòria  
• Es presenta la Guia d’activitats d’estiu per a infa nts i joves de Sant Celoni 

i la Batllòria  
• Més de 350 persones a les visites guiades a la torr e de la Força durant el 

cap de setmana 
• La sala d’actes de la Biblioteca es va omplir en la  presentació del llibre  

La Vall de Fuirosos. El Montnegre profund, editat p er l’Ajuntament 
• Prop de 70 persones a la sessió informativa sobre l a xarxa Wimax 

municipal  
• Primera activitat organitzada per l’Oficina d’Habit atge del Baix Montseny: 

Sessions informatives sobre els ajuts per al pagame nt del lloguer  
• 22 persones al taller per a emprenedors organitzat des del Servei 

Municipal d’Ocupació 
• Ajuntament i entitat fan el tret de sortida a la Fe sta Major de la Batllòria  
• L’Ajuntament convoca el 19è concurs de cartells de la Festa Major  
• Disco Jove aquest dissabte a la Sala petita de l’At eneu 
• Agenda 

 

29 d’abril a les 12 h: Prova de sirenes d’accident químic a Sant Celoni i la 
Batllòria  
 
Dimecres 29 d’abril tindrà lloc una nova prova de sirenes d'avís d'accident químic a 
diferents ciutats catalanes, entre elles Sant Celoni i la Batllòria organitzada per la 
Direcció General de Protecció Civil de la Generlalitat de Catalunya. L'inici previst és a 
les 12 i el final a les 12.10 h aproximadament. Els ciutadans no han de fer res , 
només es tracta de controlar la potència de les sirenes de cara a reajustar-les si cal i 
familiaritzar-se amb el so.  
Durant aquesta setmana, els ciutadans de Sant Celoni i la Batllòria han rebut una 
postal informativa sobre la prova de sirenes.   
 
 
Es presenta la Guia d’activitats d’estiu per a infa nts i joves de Sant Celoni i la 
Batllòria  
 
Ajuntament i algunes escoles, AMPAS i entitats esportives han presentat aquest matí 
un projecte comú: la Guia d’activitats d’estiu per a infants i joves de 3 a 18 anys de 
Sant Celoni i la Batllòria. S’ofereix des de casal esportiu i de lleure a reforç escolar, 
English camp, tennis… i hi participen el Col·legi La Salle, el Col·legi Cor de Maria, 
l’AMPA Ceip Soler de Vilardell, AMPA Ceip Pallerola, AMPA Ceip Montnegre, AMPA 
Ceip la Tordera, el Club Tennis Montnegre, el Clup Tennis Sant Celoni i la Rentadora.  
 
La guia facilita a les famílies l’accés a la informació sobre les activitats d’estiu, unifica 
els períodes d’inscripció i el procediment.  



 
L’alcalde Francesc Deulofeu ha situat la proposta en el marc del treball ja engegat amb 
el Pla Educatiu d’Entorn i la guia d’activitats extraescolars. Ha destacat la bona 
col·laboració que hi ha hagut amb escoles, ampas i clubs de tennis i ha insistit amb 
“motivar la interelació de l’alumnat, un dels objec tius que es marca la iniciativa”.  
 
Per completar l’oferta entre el col·lectiu de 12 a 18 anys, l’Ajuntament ha proposat 
diferents tallers (iniciació per a dj’s en el món del vinil; taller de circ; introducció al rol i 
percussió africana) des de l’espai de lleure i cultura La Rentadora.  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni fa una aportació econòmica perquè la tarifa sigui més 
reduida pels infants i garanteix l’oferta de beques. 
 
(S’adjunta la Guia)  
 
 
Més de 350 persones a les visites guiades a la torr e de la Força durant el cap de 
setmana  
 
Més de 350 persones van participar aquest cap de setmana a les visites guiades a la 
Torre de la Força del carrer de les Valls. Els participants van poder conèixer la història 
i la recuperació d’aquesta part de la muralla medieval de Sant Celoni, nucli originari de 
la vila.  
Fins el mes de juliol els horari de visita de la Torre són: dissabtes de 18 a 20.30 h i 
diumenges i festius d’11.30 a 14 h i de 18 a 20.30 h.  
 
 
 
La sala d’actes de la Biblioteca s’omple per la pre sentació del llibre La vall de 
Fuirosos. El Montnegre profund, editat per l’Ajunta ment  
 
La sala d’actes de la Biblioteca es va omplir diumenge al migdia a la presentació del 
llibre La vall de Fuirosos. El Montnegre profund, de Montse Guitart Mas, Martí 
Boada i Geòrgia Rodoreda, el quart volum de Natura i Societat editat per l’Ajuntament. 
L’acte va comptar amb la presència de, Josep Canals, Josep Serra, Joan Oller i 
Leopold Blume coneixedors de la vall de Fuirosos i col·laboradors del projecte. 
 
 
Prop de 70  persones a la sessió informativa sobre la xarxa Wimax municipal  
 
La xarxa wimax municipal va atraure ahir prop de 70 persones a la sessió informativa 
que va tenir lloc a la Biblioteca l’Escorxador. Per oferir connexió a Internet a preus 
asseguibles, l’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni amb l’empresa celRas 
(Maxen Technologies S.L), per oferir  servei d’Internet a 7 euros al mes (1 mega) i 12 
euros al mes (2 megues) a  partir del mes de maig a tot el municipi.  
 
Es podran connectar a la xarxa totes les llars situades al nucli urbà, de Sant Celoni i la 
Batllòria, o qualsevol urbanització amb visió directa als diferents emissors de senyal 
situats al municipi. Per fer arribar la connexió d’Internet als equips caldrà adquirir 
l’adient aparell receptor (que inclou la instal·lació). 
 
Les característiques generals del servei d’Internet que s’ofereix són: navegació a una 
velocitat de 1 Mbps o 2 Mbps, no es necessita línia telefònica, Ip pública fixa gratuïta, 
alta gratuïta, sense període de permanència mínim, possibilitat de telèfon Ip en 
modalitat de prepagament i no haver cap tipus de limitació en el servei (consultar 
www.celras.net i les preguntes freqüents FAQS).  
 
(S’adjunta foto) 



 

 

Portes obertes a l’Escola Bressol Municipal: avui d imarts 28 d’abril durant tot el 
dia 
 
Abans d’iniciar-se el període de preinscripció, avui dimarts 28 d’abril durant tot el 
dia, l’Escola Bressol Municipal El Blauet organitza la jornada de portes obertes  per 
tal que les famílies que ho desitgin puguin visitar el centre en funcionament. A les 18 h 
tindrà lloc una xerrada informativa  per conèixer com funciona el centre i els 
professionals que l’integren.  
 
 

Calendari de preinscripció i matriculació. Curs 200 9-2010 
 

Escola Bressol Municipal El Blauet  
 
Fases Dates Horari 

Confirmació places EBM El Blauet 22 al 24 d’abril de 9 h a 12 h 

Jornada de portes obertes 28 d’abril Durant tot el dia. 
Xerrada 

informativa a les 
18 h 

Publicació places vacants 28 d’abril  

Presentació de noves sol·licituds 5 al 15 de maig de 9 h a 12 h 

Barem 18, 19 i 20 de maig   

Llistes amb el barem 22 de maig  

Sorteig (establert pel centre i publicat abans 
del 4 de maig) 

Entre 25 i 27 de maig  

Reclamacions 25, 26 i 27 de maig  

Resolució reclamacions 28 de maig  

Llistes admesos  2 de juny  

Període de matriculació 8 al 12 de juny de 9 h a 12 h 

 
 
 
 

 
Sessions informatives sobre els ajuts per al pagame nt del lloguer  
Primera activitat organitzada per l’Oficina d’Habit atge del Baix Montseny 
 
Amb l’objectiu de facilitar la informació a la ciutadania sobre els ajuts per al pagament 
del lloguer, l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny organitza tres sessions 
informatives als municipis de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de 
Palautordera, els dies 7, 11 i 14 de maig respectivament. (Veure cartell)  

 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA TRAMITACIÓ DE LES AJ UDES 
(no necessària per la sessió informativa) 
  

ORIGINALS I FOTOCÒPIA DE: 



 
- DNI/NIF/NIE o passaport  (Tots el membres de la unitat de 

convivència) 
- Contracte de lloguer 
- Tots els rebuts de lloguer del 2009 
- Certificat de convivència 
- Informe de vida laboral (La podeu demanar al 901 50 20 50, tots els 

membres majors d’edat de la unitat de convivència) 
- Justificant d’ingressos bruts, Declaració de la renda IRPF 2007 
- Grau de reconeixement del grau de disminució emès per ICASS (si 

és el cas) 
 

IMPRESOS A COMPLIMENTAR I QUE FACILITA L’OLH: 
 

- Imprès de sol·licitud. 
- Autorització per a sol·licitar certificacions fiscals. 
- Full de transferència bancària. 
- Declaració responsable. 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
Abans del 10 de juny.  Nous sol·licitants  i sol·licitants de l’any 2008 amb 
resolucions desfavorables per manca de pressupost. 
Abans del 30 de juny.  Perceptors de l’ajut l’any 2008 amb resolució 
favorable. 

 
 
 
22 persones al taller per a emprenedors organitzat des del Servei Municipal 
d’Ocupació  
 
El Servei Municipal d’Ocupació va organitzar els dies 23 i 24 d’abril un nou taller per a 
emprenedors amb la participació de 22 persones. L’objectiu del curset, de 8 hores de 
durada, era donar les eines necessàries per poder elaborar correctament u n 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.  
 
(S’adjunta foto) 
 
  
Ajuntament i entitat fan el tret de sortida a la Fe sta Major de la Batllòria  
 
Dimecres 22, l’Ajuntament va convocar els membres de la permanent del Consell de 
Poble i els representants de les entitats de la Batllòria per donar el tret de sortida a la 
festa major d’estiu. En primer lloc es van valorar les activitats portades a terme durant 
l’any passat remarcant les millores que calia aplicar. 
 
Durant la reunió es va acordar com es treballarà l’organització de les diferents festes 
del poble al llarg de l’any i es va parlar de la proposta de pressupost global per aquest 
concepte  (Reis, Carnestoltes, Sant Jordi,  Festa Major d’hivern i Festa Major d’Estiu) 
marcat en 93.687 euros. La setmana vinent es tornaran a reunir per seguir treballant 
en el projecte.  
 



 
 

 

L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 19è Concurs de cartells  
de la Festa Major  
 

Un any més, l’Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs de cartells de la Festa 
Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 29 de maig. El tema, el 
procediment i les tècniques d'aquest concurs són lliures. En el treball ha de constar-hi, 
com a mínim, el text "Festa Major 2009. Sant Celoni del 4 al 7 de setembre", amb un 
tipus de lletra que sigui entenedor. El premi és de 450 € i el lliurament tindrà lloc en un 
acte públic inclòs en el  programa de la Festa Major. 
 
Les bases del concurs estan disponibles al web santceloni.cat 
 
(S’adjunten les bases) 
 
 
Disco Jove aquest dissabte a la Sala petita de l’At eneu 
 
Dissabte es portarà a terme la tercera sessió de disco jove que organitza l’Ajuntament 
de Sant Celoni el primer dissabte de mes. En aquesta ocasió, el dj Pillo punxarà 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.  (S’adjunta cartell) 
 
 
 
 

• AGENDA 
 

dimarts 

28 
abril 
2009 
20:00 

Pel·lícula: 
Mirant el cel, de 
Jesús Garay  
70è aniversari de 
la fi de la Guerra 
Civil 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Cinema, 
Conferència  
70è aniversari de la fi 
de la Guerra Civil 
  

dimecres 

29 
abril 
2009 
17:00 

Classe de jazz 
oberta a tothom i 
petita exhibició 
de dansa-jazz  
Dia Internacional 
de la Dansa 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Organitza:  Àrea de 
jazz del Mètric 
Tipus d'acte:  Dansa  
Dia Internacional de la 
Dansa 
  

dijous 

30 
abril 
2009 
21:00 

Cinema: Touch 
of evil (Set de 
mal), d'O. Welles  
III Cicle de Cinema 
comentat 

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

dissabte Disco jove  Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 



2 
maig 
2009 
19:00 

Sessió de tarda a 
l'Ateneu 

Preu:  2 € 
Tipus d'acte:  
Música  

dissabte 

2 
maig 
2009 
21:00 

Concert d'Orgue  
A benefici de 
projectes solidaris 
a Senegal de 
Mans Unides 

Lloc:  Església 
parroquial Sant Martí 
Organitza:  Mans 
Unides 
Preu:  Entrada lliure - 
Donatius projecte 
Senegal 
Tipus d'acte:  Música  
A benefici de projectes 
solidaris a Senegal de 
Mans Unides 
  

diumenge 

3 
maig 
2009 
18:00 

Cinema: 
Amores perros, 
d'Alejandro 
González  
Cinema a l'Ateneu 

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

diumenge 

3 
maig 
2009 
18:00 

XV Trobada 
infantil de colles 
sardanistes  
Cloenda del curset 
de sardanes, amb 
la Cobla 
Genisenca 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Tipus d'acte:  Dansa  
Cloenda del curset de 
sardanes, amb la 
Cobla Genisenca 
  

dimarts 

5 
maig 
2009 
18:00 

III Setmana a la 
Carta  
Audicions, tallers i 
projeccions al 
Centre Municipal 
d'Expressió 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Centre 
Municipal d'Expressió 
Tipus d'acte:  Música, 
Teatre  
Audicions, tallers i 
projeccions al Centre 
Municipal d'Expressió 
  

dimarts 
5 

maig 
2009 
20:00 

Docum entals: 
Els bombargeigs 
del 38 a 
Granollers i Els 
bombardeigs del 
39 
Presentació i 
col·loqui a càrrec 
de Joan Garriga 

Lloc: Sala gran de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte: Cinema  
Presentació i 
col·loqui a càrrec de 
Joan Garriga 
  



dijous 
7 

maig 
2009 
15:00 

Xerrada: Educar 
en el segle XXI, 
una tasca 
engrescadora  
Xerrada per a 
pares i mares al 
CEIP Montnegre 

Lloc:  CEIP 
Montnegre, sala del 
menjador 
Organitza: Pla 
Educatiu d'Entorn i 
CEIP Montnegre 
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: 
Conferència  
Xerrada per a pares i 
mares al CEIP 
Montnegre 
  

divendres 
8 

maig 
2009 
21:00 

Audicions a 
càrrec dels 
alumnes de 
l'Escola 
Muncicipal de 
Música  
...a l'olivera 

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

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


