
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 20 de maig de 2009 

 

• L’Ajuntament trasllada la seva queixa davant l’apag ada analògica de 
televisió anunciada pel 30 de juny 

• Lliurament de premis del Certamen literari juvenil  
• Últims dies per a la preinscripció a Batxillerat i Cicles formatius de grau 

mitjà 
• Una vintena de celonins i celonines gaudeixen de la  sortida cultural al 

Jardí Botànic Marimurtra de Blanes 
• Les entitats ja poden demanar fer barraca per Festa  major 
• Actes amb motiu del 31 de maig: Dia mundial contra el tabac 
• Primavera a l’Ateneu acaba la programació amb un es pectacle de dansa 
• El CESC està en plena celebració del seu 25è aniver sari 
• Festival escolar per recollir fons per lluitar cont ra el càncer  
• AGENDA 

 
 
L’Ajuntament trasllada la seva queixa davant l’apag ada analògica de televisió 
anunciada pel 30 de juny  
 
Davant l’avançament de l’apagada analògica de la televisió prevista pel 30 de juny a 
gran part de la comarca del Vallès Oriental, que inclou Sant Celoni i tots els municipis 
del Baix Montseny, l’Ajuntament de Sant Celoni ha traslladat la seva queixa al Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, responsables del procés. En el marc d’una jornada 
sobre la transició de la TDT celebrada aquest dimarts a Barcelona destinada a 
alcaldes i alcaldesses, l’alcalde Francesc Deulofeu va lamentar “que se’ns hagi 
confirmat amb tan pocs dies que Sant Celoni deixarà  de rebre el senyal analògic 
de televisió i més quan encara no tenim garantida l a recepció del senyal de TDT 
a tot el municipi” . En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’han iniciat contactes amb la 
resta de pobles del Baix Montseny afectats per l’avançament de l’apagada, de cara a 
coordinar una resposta conjunta davant el Ministeri, responsable de l’apagada 
analògica i davant la Generalitat, responsable de l’encesa digital.   
 
 
  
 
Lliurament dels premis del Certamen literari juveni l  
 
Divendres a les 7 de la tarda a la Sala petita de l’Ateneu tindrà lloc el lliurament de 
premis del Certamen literari juvenil organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni. En total 
s’han presentat 28 treballs, d’entre els quals en sortiran els guanyadors. Hi ha diverses 
categories: una per les obres de l’alumnat del primer cicle d’ESO, una altra pels de 
segon cicle d’ESO i per últim, una per Batxillerat i Cicles formatius. Tots els 
participants a aquest certamen literari rebran com a obsequi una novel·la juvenil i els 
guanyadors tindran uns vals per descanviar per llibres. El jurat està format per 4 



persones relacionades amb el món literari i que han valorat tant la qualitat literària com 
l’originalitat dels treballs. L’acte comptarà amb l’actuació del la formació “The combo 
experience”.  
 
 
Últims dies per a la preinscripció a Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà  
 
Divendres és l’últim dia per formalitzar les preinscripcions tant a Batxillerat com a 
Cicles formatius de grau mitjà. A Sant Celoni, aquestes dues opcions es poden cursar 
a l’Institut d’Educació Secundària Baix Montseny. 
 
El Batxillerat va dirigit a joves a partir de 16 anys que hagin obtingut el graduat en 
educació secundària obligatòria i dura 2 cursos. A Sant Celoni s’imparteixen tres tipus 
de batxillerat; el d’humanitats i ciències socials, el de ciències de la naturalesa i salut, i 
el tecnològic. Un cop superats aquests dos anys, els alumnes podran cursar cicles 
formatius professionals de grau superior, cicles formatius artístics també de grau 
superior o podran anar a la universitat.  
 
Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà, hi podran accedir els joves a partir de 16 
anys que tinguin el graduat en educació secundària obligatòria i també les persones 
que, sense aquesta titulació superin la prova d’accés. Actualment l’IES Baix Montseny 
ofereix la possibilitat de fer-hi el cicle de tècnic en gestió administrativa i el de tècnic en 
instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària de conducció de línies.  
 
En aquests casos, el de Cicles formatius i el del Batxillerat, el termini per fer les 
preinscripcions s’acaba el 22 de maig i us podeu informar a l’Institut (carretera  de 
Campins s/n o  al 93.867.34.70) 
 
 
 
Una vintena de celonins i celonines gaudeixen de la  sortida cultural al Jardí 
Botànic Marimurtra de Blanes  
 
Una vintena de celonins i celonines van participar dissabte 16 de maig a la Sortida 
cultural organitzada per l’Ajuntament al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes. El dia, 
assolellat i fresquet, va fer lluir encara més el jardí ben florit i radiant després de les 
pluges. El jardí botànic va ser fundat fa més de vuitanta anys per l'alemany Carl Faust i 
és un dels més notables d'Europa. Està dividit en tres zones (subtropical, temperada i 
mediterrània) que reprodueixen comunitats vegetals dels cinc continents i compta amb 
unes 3.000 espècies. El trajecte, a més, passa per uns penya-segats que voregen el 
mar i ofereixen belles panoràmiques de la Costa Brava.  
 
En la propera sortida es farà una visita teatralitzada al jaciment grec i romà d'Empúries 
al matí, i un passeig pel nucli medieval de Castelló d'Empúries a la tarda. Serà el 
dissabte 13 de juny i és una sortida de tot el dia.  Si hi esteu interessats, poseu-
vos en contacte amb l'Àrea de Cultura al telèfon 93  864 12 13. 
 
(S’adjunten fotos) 
 
 
 
Les entitats ja poden sol·licitar fer barraca per F esta major  
 
L’Ajuntament ha obert el termini perquè les entitats que estiguin interessades en fer 
una barraca durant els dies de festa, ho sol·licitin. Per fer-ho, han de presentar una 
instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a l’edifici del Safareig. Igual que els altres 
anys, s’hauran de complir uns requisits que són que l’entitat ha de tenir una antiguitat 
mínima d’un any, ser una entitat sense ànim de lucre amb els estatuts i un NIF 



actualitzats i propis. A l’hora de fer la sol·licitud, s’haurà de portar la documentació 
necessària que demostri que l’associació té una dinàmica activa en el teixit associatiu 
de Sant Celoni.  
 
El termini per presentar les instàncies finalitza e l divendres 12 de juny . Per a més 
informació cal adreçar-se a la Rentadora de dilluns a divendres de 5 a 8 del vespre o 
trucant al 93.864.12.28. 
 

 

 
Actes amb motiu del 31 de maig: Dia mundial sense t abac 
 
Coincidint amb el Dia Mundial sense Tabac, el Centre d’Atenció Primària, l’Hospital de 
Sant Celoni i l’Ajuntament organitzen una campanya per tal de conscienciar a la 
ciutadania dels efectes nocius del tabac i de l’addicció que genera. 
 
El 28 de maig, a l’entrada del CAP hi haurà una taula informativa  on s’hi podrà 
trobar material informatiu i es realitzaran cooximetries per saber la quantitat de CO 
(monòxid de carboni) que es té quan respirem. També s’ha organitzat un concurs de 
dibuix per als nois i noies de 2n d’ESO dels centres educatius del municipi, que seran 
exposats al CAP. Es premiaran 4 dibuixos: el més creatiu, el més elaborat, el més 
original i el que transmeti un missatge més saludable.  
 
Del 26 al 31 de maig, l’Ajuntament ha programat una exp osició sobre el tabac: La 
Visió de Yukiyú a Can Ramis. Es basa en la història de dos esperits del poble taí que 
ensenyen l'evolució occidental a través de la història del tabac, des d'un ús com a 
planta sagrada fins a esdevenir una màquina de fer diners i malalties. Està dissenyada 
per a tots els públics, però en especial per a l'alumnat de primer cicle d'ESO.  
 
 

Primavera a l’Ateneu acaba la programació amb un es pectacle de dansa  

Dissabte 23 de maig a les 10 de la nit, dos espectacles de dansa:  The Quiz i Vero & 
Lluc, clouran la programació Primavera a l’Ateneu a la Sala Petita.   

The Quiz és una peça plantejada com un concurs amb una veu en off que guia a dues 
concursants: una utilitza el violí elèctric com a llenguatge (Adele Madau) i l’altra la 
dansa (Vero Cendoya). The Quiz té una durada de 17 minuts.  

Vero & Lluc presenten una conversa mitjançant el moviment, entre un noi a punt 
d’entrar a la vintena i una dona apunt d’entrar a la trentena: un intercanvi d’idees i 
sensacions mitjançant la dansa contemporània, en la seva vessant d’improvisació i el 
Hip-Hop. Durada: 25 minuts.  

Entrada general és de 10 euros. 



 

 
El CESC està en plena celebració del 25è aniversari   
 
El centre excursionista Sant Celoni, el CESC, organtiza per aquesta setmana la pujada 
a 25 cims del Mont-Roig i Núria. Aquesta proposta forma part de les activitats 
programades per celebrar els seus 25 anys. Diumenge passat van fer els 25 turons pel 
Montseny, aquesta setmana els 25 cims i la setmana vinent els 25 pics.  
Divendres 5 de juny faran un sopar de celebració on es presentarà el llibre “La gent del 
CESC”. Les activitats especials dels 25 anys s’allargaran durant tot l’any i es 
compaginaran amb les que ja porten a terme normalment.  
 
El Centre Excursionista Sant Celoni es va fundar el maig de 1984 de la mà de Quim 
Àlvarez, Teresa Barba i Anna Maria Català. Durant els primers dos anys feien sortides 
dirigides a nens i nenes. Després van passar per un petit període de poca activitat, 
amb algunes excursions esporàdiques ja per adults. Al 1991 es va reactivar. Els 
membres del CESC han aconseguit diverses fites assenyalades, com el Kilimanjaro, 
l’Aconkaua, l’Apamaio o el Tupkal. Però hi ha sortides de tot tipus, no només d’alta 
muntanya. Actualment, el centre compta amb diverses seccions: natura, grup 
d'alpinisme i escalada, de senders, de muntanya i d'alta muntanya.  
 
Totes les activitats que organitza el Centre Excursionista Sant Celoni estan obertes a 
tot el poble, no només als seus associats. Per tant, si algú està interessat en participar 
en aquestes activitats especials dels 25 anys, dels cims i pics o en alguna altra 
excursió, us podeu dirigir al carrer Sant Antoni o consultar el web elcesc.org. 
 
 
 
Festival escolar per recollir fons contra el càncer   
 
L’associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni prepara el seu festival escolar 
per aquest diumenge. L’espectacle començarà a les 6 de la tarda a l’Ateneu i els 
diners que es recullin de les entrades aniran destinats a la investigació contra el 
càncer. Hi participarà l’alumnat de 4 escoles del municipi: L’escola Pascual, La Caseta 
del Bosc, la Salle i el Cor de Maria. El festival escolar durarà una hora 
aproximadament i la majoria dels espectacles que han preparat són de dansa.  
 
 
 

dijous 

21 
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  
Jornades al Baix 
Montseny, reflexions 
per a un nou model 
territorial. 
  

divendres 

22 
maig 
2009 

Tancat per 
mancances, de 
Pau Gener  
Nit de lletres, 
tertúlia literària 

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Literatura  
Nit de lletres, tertúlia 



21:00 conduïda per 
Jesús Pacheco. 

literària conduïda per 
Jesús Pacheco. 
  

dissabte 

23 
maig 
2009 
03:00 

25 cims pel 
Mont-Roig  
25 anys... 25 cims! 
(Secció de 
Muntanya) 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  Cap de 
setmana 
Organitza:  el CESC 
Tipus d'acte:  
Esports  

dissabte 

23 
maig 
2009 
05:30 

25 cims per 
Núria i Vallter  
25 anys... 25 cims! 
(Secció de 
Muntanya) 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  CAP DE 
SETMANA 
Organitza:  EL CESC 
Tipus d'acte:  
Esports  

dissabte 

23 
maig 
2009 
11:30 

Petita hora del 
conte: contes per 
menuts  
Llit, llitet... que 
tens un conte 
amagadet?  amb 
Bel Bellvehí, 
sessió per a nenes 
i nens de 0 a 4 
anys 

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

dissabte 

23 
maig 
2009 
22:00 

Dansa: The Quiz 
+ Vero & Lluc  
Primavera a 
l'Ateneu 2009 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  17 minuts + 
25 minuts 
Preu:  vegeu Entrades 
i abonaments 
Tipus d'acte:  
Dansa  

diumenge 

24 
maig 
2009 
09:30 

Passejada en 
bici  
Sortida a les 
Llobateres des del 
Sot de les 
Granotes 

Lloc:  CME Sot de les 
Granotes 
Durada:  de 9.30 a 
13.30, 
aproximadament 
Organitza:  CME Sot 
de les Granotes 
Tipus d'acte:  Esports  
Sortida a les 
Llobateres des del Sot 
de les Granotes 
  

diumenge 

24 
maig 

Futbol sala: 
CFS Sant Celoni - 
Futsal Mataró  
Quarts de final de 

Lloc:  Pavelló 
Municipal d'Esports 
Tipus d'acte:  Esports  
Quarts de final de la 
Copa de Catalunya 



2009 
12:00 

la Copa de 
Catalunya 

  

dimarts 
26 

maig 
2009 
15:00 

Xerrada: La 
gestió de les 
dificultats i els 
conflictes  
Cicle de xerrades 
del Pla Educatiu 
d'Entorn 

Lloc:  CEIP 
Montnegre 
Durada: de 3 a 5 de 
la tarda 
Organitza: Pla 
Educatiu d'Entorn i 
CEIP Montnegre 
Tipus d'acte: 
Conferència  
Cicle de xerrades del 
Pla Educatiu 
d'Entorn 
  

dijous 
28 

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  

divendres 
29 

maig 
2009 
21:00 

Cinema: Der 
unhold (L'ogre), 
de Volker 
Schlöndorff  
III Cicle de 
Cinema comentat 

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

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


