
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 6 de maig de 2009  

  
• Polítiques culturals, un nou impuls per la comarca del Baix Montseny 
• Un centenar de persones a la commemoració del 70è a niversari de la fi de 

la Guerra civil  
• Comparteix l¹estiu amb un infant sahrauí: es busque n famílies 

acollidores! 
• Obert el període de preinscripció d’alumnes nous a l’Escola Bressol 

Municipal 
• Sessions informatives sobre els ajuts per al pagame nt del lloguer. 

Primera activitat organitzada per l’Oficina d’Habit atge del Baix Montseny 
• El concurs Sant Celoni Sona! s’obra al Baix Montsen y. Inscripcions del 18 

al 29 de maig 
• Inauguració de l’exposició Tardor i el mar, pinture s de Josep Clopés 
• Primavera a l’Ateneu presenta l’obra Volare aquest dissabte 
• L'equip de patinatge artístic de Sant Celoni, campi ó d'Europa  
 
• AGENDA  

 
 
 
Polítiques culturals, un nou impuls per la comarca del Baix Montseny  
 
Els regidors i regidores de cultura de la comarca obren una via de treball conjunta amb 
el convenciment d’obtenir-ne bons resultats per la comarca i els seus municipis. 
 
El passat dilluns 4 de maig, a 2/4 de 8 del vespre, a la Rectoria Vella de Sant Celoni, 
es van reunir regidors i regidores de cultura dels municipis del Baix Montseny. A la 
trobada hi van participar els representants polítics de Breda, Fogars de Montclús, 
Llinars del Vallès, Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de 
Palautordera,  Vallgorguina i Sant Celoni. 
 
Els regidors i regidores que van participar en la trobada van explicitar la voluntat de 
compartir iniciatives de l’àmbit cultural que enforteixin i millorin la relació entre els 
diferents municipis de la comarca; alhora es vol reforçar el nom de la comarca Baix 
Montseny en el conjunt del territori català. 
 
El regidor de cultura de l’Ajuntament de Sant Celoni, Jordi Cuminal, va plantejar dos 
projectes a treballar i compartir conjuntament: 
 
1. Concurs Sant Celoni Sona. Enguany s’incorporen en les bases de participació al 

concurs que hi podran participar tots els grups de música amateurs o 
semiprofessionals del Baix Montseny (els 15 municipis que integren la comarca). 
Com a mínim 1 dels seus membres ha de ser d’un d’aquests pobles. (fins ara la 
condició era que almenys 1 dels seus membres fos de Sant Celoni). 



El mes de setembre Llinars del Vallès programa, també, un concurs de grups de 
música. A partir de llavors es valoraran ambdues experiències i es plantejaran 
altres col·laboracions. 
Així mateix, es va proposar que els grups de música amateurs dels Baix Montseny 
puguin itinerar en els diferents municipis, participant en concerts i festes.   

 
2. Premi literari del Baix Montseny. L’Ajuntament de Sant Celoni promou des de fa 5 

anys els Premis Sant Celoni. 
Durant la reunió el regidor va comentar l’interès de replantejar aquest certamen i 
crear el Premi literari del Baix Montseny per tal de situar el nom de Baix Montseny 
en el mon de la cultura, augmentant-ne l’aportació econòmica dels premis, la 
retribució als jurats i creant un circuit perquè la cerimònia d’entrega de premis i la 
presentació de les obres sigui itinerant per la comarca. 
Durant la reunió es va apuntar la voluntat de conservar els premis Jalpí i Julià 
(Sant Celoni) i Mossèn Narcís Saguer (Vallgorguina), dins les varietats dels premis 
Baix Montseny. 
En els propers mesos es treballarà un esborrany de bases, un pressupost i un 
calendari de treball que permeti a tots els equips de govern de la comarca acabar 
de valorar la iniciativa de tirar endavant aquest projecte conjunt. 

 
 
A la part final de la trobada, es van apuntar altres propostes de treball com  un 
calendari conjunt de festes i esdeveniments culturals, mirar de compartir materials, i 
estudiar la possibilitat de gestionar conjuntament algunes contractacions per tal 
d’abaratir  costos. També és van plantejar altres inquietuds i interessos dels diversos 
municipis. Jordi Cuminal va fer una valoració molt positivament de la trobada que 
segons va dir “reforça la capitalitat de Sant Celoni” . 
 
Els assistents de la reunió es varen emplaçar a una nova reunió a finals de setembre. 
 
 
(S’adjunta foto) 
 
 
 
Un centenar de persones a la Commemoració del 70è a niversari de la fi de la 
Guerra civil  
 
Ahir dimarts 5 de maig a les 8 del vespre, un centenar de persones van assistir a la 
projecció de dos documentals, titulats “Els bombardeigs del 38 a Granollers” i “Els 
bombardeigs del 39” amb presentació i col·loqui a càrrec de Joan Garriga, historiador i 
professor de secundària.  Els dos documentals recuperen els fets tràgics que van 
marcar les vides dels nostres avantpassats.  
 
Dimarts vinent, 12 de maig s’ha previst la projecció de la pel·lícula Mirant el cel de 
Jesús Garay a les 8 del vespre a la sala petita de l’Ateneu Jesús Garay en farà la 
presentació i dirigirà el col·loqui posterior a la projecció. 
 
Aquest dos actes formen part del mini cicle organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni 
amb el suport de l’IES Baix Montseny per commemorar el 70è aniversari de la fi de la 
Guerra Civil. 
 
(S’adjunta foto) 
 
 
 
Comparteix l¹estiu amb un infant sahrauí: es busque n famílies acollidores! 
Sessió informativa el 19 de maig 



 
Ja fa més de 10 anys que l¹Ajuntament de Sant Celoni organitza les colònies d¹infants 
sahrauís al nostre municipi. Enguany comencen la primera setmana de juliol i finalitzen 
la primera de setembre. Les famílies acollidores conviuen amb l¹infant amb el suport 
de l¹ajuntament, que ofereix beques a les activitats d¹estiu 2009; l¹ABS que els fa una 
revisió mèdica completa i un odontòleg i un oftalmòleg privats que els fan una revisió 
gratuïta de la seva especialitat. 
 
Amb aquesta acció es fomenta l¹apropament del poble sahrauí al nostre país,es 
realitza un intercanvi cultural entre els infants sahrauís i els catalans i es dóna suport al 
procés d¹independència i llibertat del seu poble. 
 
El Sàhara va ser colònia espanyola fins l¹any 1975 quan, a partir d¹un acordtripartit 
entre Espanya, Marroc i Mauritània, va ser cedit a aquests dos darrers països. Des de 
llavors, el poble sahrauí viu exiliat, refugiat al sud d¹Argèlia esperant un procés de pau 
i d¹autodeterminació llargament reivindicat i enunes condicions de vida extremes. 
 
Aquesta és una iniciativa de la Coordinadora Catalana d¹Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Sahrauí (CCASPS) que duen a terme molts ajuntaments de Catalunya i Andorra 
simultàniament. 
 
 
INFORMA-TE¹N I INSCRIU-T¹HI ABANS DEL 22 DE MAIG  
 
Sessió informativa oberta a tothom el dimarts 19 de  maig  Àrea de Comunitat. 
Carrer de Sant Fe 52, 2n Telèfon 93 864 12 12 (de 9 a 14 h) 
 
 
 
 
Obert el període de preinscripció d’alumnes nous a l’Escola Bressol Municipal  
 
Del 5 al 15 de maig està obert el període de presentació de sol·licituds de places a 
l’Escola Bressol Municipal el Blauet pels alumnes nous. El Blauet compta amb 122 
places repartides en 2 aules de nadons, 2 més per a nens i nenes d’1 a 2 anys i 4 
aules pels de 2 a 3 anys. El centre també ofereix el servei d’acollida, ja que l’escola 
està oberta a partir de ¾ de 8 del matí, el servei de menjador, de berenar i de 
permanència tant de migdia com de tarda. Un cop feta la sol·licitud de la plaça pel curs 
vinent, sortiran les llistes baremades el 22 de maig.  
 
100 famílies a la jornada de portes obertes  
Un centenar de famílies van assistir a la jornada de portes obertes de  l’Escola Bressol 
Municipal El Blauet que va tenir lloc el passat 28 d’abril. Durant tot el dia es podia 
visitar el centre i a les 6 de la tarda es va fer una xerrada informativa sobre el 
funcionament de l’escola i els serveis que s’ofereixen.  
 
 
 
 
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. A Sant Celoni serà aquest 
dijous a 2/4 de 8 del vespre a la biblioteca l’Escorxador.  
 



A aquestes sessions informatives s’explicarà quina és la documentació que es 
necessita presentar per demanar l’ajut, quins requisits cal complir, els impresos que 
cal omplir i els terminis per presentar les sol·licituds. L’import màxim que es podrà 
aconseguir en aquesta ajuda serà de 240 euros mensuals.  
 
El termini de presentació de sol·licituds és el 10 de juny pels nous sol·licitants  i 
sol·licitants de l’any 2008 amb resolucions desfavorables per manca de pressupost i 
abans del 30 de juny pels perceptors de l’ajut l’any 2008 amb resolució favorable.  
 
 
 

El concurs Sant Celoni Sona! s’obre al Baix Montsen y   

Inscripcions del 18 al 29 de maig 
 

Amb l’objectiu de promocionar i difondre els grups de música amateurs o 
semiprofessionals, l’Ajuntament de Sant Celoni convoca un any més el concurs Sant 
Celoni Sona! però enguany obert a tots els pobles del Baix Montseny. Així doncs, 
poden participar-hi tots aquells grups que, com a mínim, 1 dels seus membres sigui del 
Baix Montseny. De tots els grups inscrits, el jurat del concurs en seleccionarà 4 que 
passaran a la final que tindrà lloc dissabte, 27 de juny, al pàrquing del Pavelló 
Municipal de Sant Celoni.  
El premi del concurs consistirà en l’enregistrament, masterització i edició d’un EP (5 
temes), del qual se’n faran còpies destinades a difondre l’obra del grup.  
Més informació: www.santceloni.cat 
 

(S’adjunta tríptic) 

 

 

Inauguració de l’exposició Tardor i el mar, pinture s de Josep Clopés  

Aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella tindrà lloc la inauguració de 
l’exposició Tardor i el mar, pintures de Josep Clopés. L’horari de visita és dissabtes i 
feiners de 5 a 8 del vespre, dilluns tancat i diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del 
migdia i de 5 a 8 del vespre. Es podrà visitar fins el 14 de juny. 

(S’adjunta cartell)  

 

Primavera a l’Ateneu presenta l’obra Volare aquest dissabte  

Aquest dissabte a les 10 de la nit es podrà veure Volare, de LOS dos LOS dins la 
programació Primavera a l’Ateneu. Enric Ases i Piero Steiner en són els directors i 
actors. LOS dos LOS proposen un univers teatral on els elements escenogràfics i 
d’atrezzo són mínims, pur context, i on la narrativa dramàtica és resumida a allò 
essencial. Una original combinació de tragicomèdia i poesia.  

 

L'equip de patinatge artístic de Sant Celoni, campi ó d'Europa  

El grup petit de show conjunts de Sant Celoni s’ha proclamat campió d’Europa. El cap 
de setmana passat va tornar a aconseguir la primera posició amb l'espectacle Per 
plaer a la competició disputada a Reggio Emilia (Itàlia).  Aquesta coreografia ja els ha 
portat a ocupar el graó més alt dels podis tant al campionat de Barcelona, de 



Catalunya, d'Espanya i ara el d'Europa.  
 
Amb aquest nou guardó sota el braç, les patinadores celonines tornen a tenir un nou 
repte: el campionat del món. Serà la tercera vegada que hi competeixen (el primer any 
van fer or i el segon argent). Esperem que aquest any tornin a arribar tant amunt com 
sigui possible! 
 
 
 

 

AGENDA  

 

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 
21:30 

Plantem el Sant 
Celoni del futur  
Jornades al Baix 
Montseny, reflexions 
per a un nou model 
territorial 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  CUP 
Tipus d'acte:  Cinema, 
Conferència  

 

dissabte 

9 
maig 
2009 
11:30 

Contes: De 
princeses i dracs 
amb Ivette Vilar  
Hora del conte a la 
biblioteca 
l'Escorxador 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Biblioteca 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  
Hora del conte a la 
biblioteca l'Escorxador 
  

 

dissabte 

9 
maig 
2009 
19:00 

Josep Clopés: 
Tardor i el mar 
Inauguració de 
l'exposició 

Lloc:  Rectoria Vella 
Tipus d'acte:  Exposició  
Inauguració de l'exposició 
  

 

dissabte 

9 
maig 
2009 
19:30 

Plantem el Sant 
Celoni del futur  
Jornades al Baix 
Montseny, reflexions 
per a un nou model 
territorial 

Lloc:  Sala d'actes rectoria 
Vella 
Organitza:  CUP 
Tipus d'acte:  
Conferència  

 

dissabte Teatre: Volare, a 
càrrec de LOS dos 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu  



9 
maig 
2009 
22:00 

LOS 
Primavera a l'Ateneu 
2009 

Durada:  50 minuts 
Preu:  vegeu Entrades i 
abonaments 
Tipus d'acte:  Teatre  

diumenge 

10 
maig 
2009 
06:00 

Montsegur - 
Comús  
3a etapa GR 107: 
Camí dels Bons 
Homes 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  
3a etapa GR 107: Camí 
dels Bons Homes 
  

 

diumenge 

10 
maig 
2009 
18:00 

Gala lírica  
Recital clàssic a 
l'Ateneu 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Organitza:  Societat 
Ateneu 
Preu:  5 € 
Tipus d'acte:  Música  
Recital clàssic a l'Ateneu 
  

 

dijous 

14 
maig 
2009 
20:00 

Xerrada: El mapa 
mental i la ment 
com a eina  
Xerrada a càrrec de 
l'Associació Pau i 
Convivència 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Xerrada a càrrec de 
l'Associació Pau i 
Convivència 
  

 

divendres 

15 
maig 
2009 
18:00 

En Gripau i la 
Gertrudis... i altres 
contes menuts, amb 
Sole Palao  
Hora del Conte a la 
biblioteca de la 
Batllòria 

Lloc:  Biblioteca de la 
Batllòria 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  

 

divendres 

15 
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  


