
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 1 de juliol de 2009 

• L’ajuntament activa el Pla d’Actuació Municipal dav ant l’onada de calor 
• El teixit associatiu demostra la seva vitalitat a l a Mostra de dissabte 

passat  
• L’apagada analògica es prorroga fins a garantir la cobertura de TDT a tot 

el municipi  
• Twisted Nails guanya el concurs Sant Celoni Sona 20 09  
• Èxit de la Tercera edició de la Mostra de Cuina del  Baix Montseny 
• Es presenta el SantCeloniGames, un videojoc creat p er joves com a 

mesura de prevenció de conflictes 
• Obertes les preinscripcions a l’Escola d’Adults  
• Xerrada informativa del PQPI- Pla de Transició al T reball aquest divendres 

a l’Ateneu  
• Places lliures als cursos de dibuix i de ceràmica d e l’oferta municipal de 

formació  
• Comencen els Dijous a la fresca amb el circ d’Àticu s. A les 9 del vespre 

Quedem a la fresca davant l’ajuntament  
• Segon Festival de les Veus aquest dissabte als jard ins de la Rectoria Vella 
• Una vintena de persones a la passejada per la riera  de Montnegre 
• Comença la renovació integral dels jocs infantils d el Parc de la Rectoria 

Vella, de la plaça Comte del Montseny i del Passeig  del Pertegàs  
• Recomanaciona de l’OMIC per la campanya de rebaixes  
• Comença la temporada del sol al Sot de les Granotes  
• Mercat de la ganga aquest dissabte al carrer d’Anse lm Clavé 
• AGENDA 

 
 
 
L’ajuntament activa el Pla d’Actuació Municipal dav ant l’onada de calor  
 
L'ajuntament de Sant Celoni ha activat aquest matí el Pla d’Actuació Municipal en fase 
d’alerta per onada de calor davant l’avís de situació meteorològica de risc de nivell 2 
emès pel Servei Meteorològic de Catalunya i la informació del Departament de Salut. 
Es preveu que s'allargui fins divendres.  
 
 
El teixit associatiu demostra la seva vitalitat a l a Mostra de dissabte passat  
 
45 entitats varem fer palesa la vitalitat del teixit associatiu celoní a la 1a edició de la 
Mostra d’Entitats de Sant Celoni el passat 27 de juny, que va ocupar tot el centre de la 
vila, des de la plaça de l’Església fins a la del Bestiar passant pel carrer Major i la 
plaça de la Vila, on hi havia instal·lat l’escenari principal. Durant tot el dia, cada entitat 
des de la seva carpa i alguns participant de la Mostra amb altres activitats 
programades, van ensenyar a la ciutadania què fan i com ho fan. Des de les 10 del 
matí, hora en què es va donar el tret de sortida amb l’Associació Dan-Tien, amb la 
seva taula de Tai chi, i fins les 8 del vespre, quan el grup de Teatre Tramoia, van fer 
riure i gaudir al públic que s’havia reunit a la plaça per veure “Som i Serem”, danses 



d’arreu, cantautors, manifestos i reflexions, la presentació de la guia d’entitats i moltes 
altres activitats varen farcir una jornada molt agradable, on tothom qui ho va voler va 
poder conèixer una mica més el teixit associatiu celoní. 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
L’apagada analògica es prorroga fins a garantir la cobertura de TDT a tot el 
municipi  
 
La data de l’apagada del senyal analògic de televisió al municipi previst pel 30 de juny  
s'ha endarrerit uns dies. Aquesta pròrroga dóna resposta a la sol·licitud de l’ajuntament 
de Sant Celoni de fer l’apagada sempre i quan el senyal digital arribi també als carrers 
de la zona del Turó que actualment no reben la TDT perquè, per la seva situació, no 
poden captar el senyal del repetidor de Santa Helena, al Montseny.  
 
Per cobrir aquesta zona, la Generalitat, responsable de l’encesa digital, va confirmar 
divendres passat  a l’Ajuntament que el centre emissor situat a Canadà Park també 
emetrà en TDT. La seva adaptació tindrà lloc durant el mes de juliol. Mentrestant, a 
Sant Celoni, se seguirà veient TV3 i canal 33 en analògic fins el dia 8 de juliol i la resta 
de canals fins a finals de mes. 
 
 
 
Twisted Nails guanya el concurs Sant Celoni Sona 20 09 
 
Ha costat però... ja tenim guanyador de la 4a edició del concurs Sant Celoni Sona! 
2009! 
S’ha de dir que aquest any el jurat no ho ha tingut gens fàcil, mai havia estat tan difícil 
decidir quin dels 4 grups finalistes del concurs havia de ser l’ escollit. La final del 
concurs, que es va celebrar el passat dissabte, 27 de juny, al pàrquing del pavelló 
municipal d’esports, va començar 2/4 de 12 de la nit amb Poetas del Asfalto, seguits 
pel grup Phox, Twisted Nails i Orquestra Sant Celoni. Finalment TWISTED NAILS ha 
estat el grup guanyador, i el que podrà entrar a enregistrar l’EP, a partir de setembre, a 
Kcleta Studios, i presentar-lo per Festes de Sant Martí a Sant Celoni. No podem deixar 
de mencionar l’especial atenció que el jurat ha posat en el grup Phox, i la sol·licitud 
expressa del jurat a fer saber que esperen que l’any vinent aquest grup es torni a 
presentar a concurs i pugui tornar a optar a guanyar-lo.  
 
(S’adjunten imatges del concert i del grup guanyador)  
 
 
Èxit de la Tercera edició de la Mostra de Cuina del  Baix Montseny  
 
Els Tastets d’estiu que es van celebrar el passat divendres 26 de juny van aplegar a la 
plaça de la Vila unes 650 persones. La mostra, que va comptar amb la participació de 
14 restaurants i pastisseries del Baix Montseny, va destacar per la qualitat dels plats 
que s’hi oferien. Aquest esdeveniment s’organitza conjuntament entre l’Ajuntament de 
Sant Celoni i l’Associació d’Empresaris del Montseny amb l’objectiu de posar el valor la 
gastronomia i els productes de la zona. En l’edició d’enguany, els plats tenien com a 
denominador comú productes característics del Montseny. 
 
(S’adjunten imatges) 
 
 
Es presenta el SantCeloniGames, un videojoc creat p er joves com a mesura de 
prevenció de conflictes  



 
Sant Celoni Games és un videojoc creat per una trentena de joves com a mesura de 
prevenció i resolució de conflictes entre el col·lectiu juvenil, impulsat per l’ajuntament 
de Sant Celoni en col·laboració de la Diputació de Barcelona. El videojoc en 3D, que 
ha suposat un any i mig de feina, se situa a la Rectoria Vella, espai que patia 
precisament un mal ús per part d’alguns joves.  El protagonista es diu Mohamet i és 
l’eix vertebrador del videojoc. A través dels diàlegs que manté amb la resta de 
personatges es pretén abordar diferents temàtiques com ara les drogues, la integració 
d’immigrants, la relació entre la gent jove i la gent gran....  
 
Segons la regidora de Comunitat, Laura Costa, el videojoc ha permès als joves “crear 
vincles amb l’entorn, reforçar el sentiment de pert inença i responsabilitat 
col·lectiva i contribuir a la seva sociabilització i al treball en equip i 
sorprenentment, com a efecte col·lateral, ha compor tat també que algun d’ells 
s’apuntés a l’Escola d’Adults o a una entitat”.  
 
El Sant Celoni Games forma part d’un grup de projectes que l’ajuntament porta a 
terme en relació a la mediació juvenil, com són el projecte xarxa que es realitza 
conjuntament amb les entitats del poble i el projecte Ethos amb l’IES Baix Montseny.  
 
Descarrega’t el joc a: www.santceloni.cat/santcelon igames 
 
(S’adjunten imatges) 
 
 
 
Obertes les preinscripcions a l’Escola d’Adults  
El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny inicia avui i fins el 10 de juliol la 
preinscripció per: Graduat en educació secundària, formació per a les proves d’accés 
als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i per accés a la universitat per a 
majors de 25 anys. Les persones interessades hauran d’anar al centre (C/ Santa Fe, 
52 , primer pis) de 3 a 8 del vespre i demanar hora per formalitzar la preinscripció. El 
termini per formalitzar aquest tràmit s’acaba el 14 de juliol per les proves de grau mitjà 
i el 10 per la resta. Un cop feta la preinscripció, la llista d’admesos/es sortirà el 17 de 
juliol i les persones acceptades hauran de formalitzar la matrícula a principis de 
setembre.  
 
Xerrada informativa del PQPI- Pla de Transició al T reball aquest divendres a 
l’Ateneu  
 
Divendres es portarà a terme la xerrada informativa del pla de tansició al treball, el 
PQPI-PTT. Serà a les 12 del migdia a la Sala Petita de l’Ateneu i està dirigida a tots els 
joves i les seves famílies que vulguin cursar aquest programa el curs vinent. A aquesta 
reunió  s’explicarà en què consisteix el pla de qualificació professional inicial a la 
modalitat del pla de transició al treball, a més es detallaran quins són els objectius del 
curs i quines sortides es plantegen després d’aquest programa.  
 
El PQPI-PTT s’adreça a joves d’entre 16 i 21 anys que no hagin acreditat l’educació 
secundària obligatòria. A Sant Celoni hi ha 30 places disponibles, organitzades en dos 
mòduls bastant diferenciats que va d’octubre a finals de juny: el d’auxiliar en 
muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas i el d’auxiliar en vendes, oficina i 
atenció al públic. 
 
Després de cursar aquests cursos s’obren diverses possibilitats, un és la de reprendre 
els estudis en cicles formatius de grau mitjà, l’adquisició del graduat en educació 
secundària o finalment, la incorporació al món laboral. Des de fa un any 
aproximadament, el PQPI-PTT dóna de la possibilitat que si l’estudiant fa el programa 



de formació amb èxit, tindrà l’opció d’accedir directament al cicle formatiu de grau 
mitjà, sense haver de passar per la prova d’accés.  
 
Just després de la xerrada informativa d’aquest divendres, es començaran a 
formalitzar les inscripcions i a pactar la data de les entrevistes personalitzades que 
hauran de passar els aspirants i les seves famílies.  
 
 
Places lliures als cursos de dibuix i de ceràmica d e l’oferta municipal de  
formació  
 
Aquesta setmana comencen dos tallers de l’oferta municipal de formació que encara 
disposen de places lliures: avui dimecres serà el torn del curs de dibuix que durarà 4 
sessions i es farà al Centre Municipal d’Expressió els dimecres de 5 a 7 de la tarda. 
Els objectius són potenciar l’observació i la memòria visual, l’aprenentatge de les 
tècniques del carbonet, el pastel i l’aquarel·la.  
 
Dijous s’iniciarà el curs de ceràmica també al Centre Municipal d’Expressió: un curs 
per a infants i un altre per a adults a càrrec de ceràmica Jorca. S’hi realitzaran diversos 
objectes, com poden ser instruments musicals, càntirs, plats, bols, entre d’altres. 
Aquest taller constarà de 8 sessions i el de nens i nenes de 5 a 13 anys serà els 
dilluns i dijous de 5 a 7 del vespre. les classes dels joves i adults, a partir de 14 anys, 
es realitzarà els dimarts i divendres de 3 a 5 de la tarda o bé de 5 a 7.  
 
Les persones interessades es poden apuntar al Centre Municipal d’Expressió (c/ Sant 
Josep, 18, 08470 Sant Celoni,  Tel. 93 867 40 89 
centrexpressio@santceloni.cat) 
 
Aquests cursos s’inclouen dins l’oferta de formació permanent tant de Sant Celoni com 
de la Batllòria. Sempre s’organitzen per trimestres i ara aquests són els últims que es 
realitzen abans de les vacances. A l’agost sortirà publicada una nova guia Clip, a les 
pàgines centrals de l’informatiu 45 i també el podrem consultar a través del web 
santceloni.cat. 
 
 
 
Comencen els Dijous a la fresca amb el circ d’Àticu s 
A les 9 del vespre Quedem a la fresca davant l’ajun tament  
 
Aquest dijous començaran els dijous a la fresca i els quedem a la fresca. igual que 
l’any passat, hi haurà espectacles programats tant pel mes de juliol com també tot 
l’agost. Serà molt vairats, des de teatre, circ, música, titelles, cinema... la primera 
sessió serà de circ. començarà a les 10 de la nit a la plaça de la biblioteca i es podrà 
veure l’espectacle déu n’hi do. Es va estrenar fa només 2 mesos al festival trapezi de 
reus i podrem veure acrobàcies i equilibris amb objectes de tota mena.  A déu n’hi do 
veurem la història de dos joves tècnics de circ que reben l’encàrrec de muntar una 
estructura per el nou espectacle d’un gran artista. Però quan arriben al lloc indicat, 
ningú els espera i es troben sols amb un munt de peces que hauran d’encaixar sense 
manual d’instruccions.  
 
Quedem a la fresca  
La Coordinadora d'Entitats Solidàries i l'Ajuntament de Sant Celoni promouen 
una nova iniciativa anomenada Quedem a la fresca. Es tracta de conversar en 
català amb persones provinents d'altres països, que volen practicar la nostra 
llegua, i després anar junts als espectacles dels Dijous a la Fresca. Totes les 
persones interessades poden anar directament els dijous de juliol i agost a les 
9 del vespre davant de l'Ajuntament. 



 
  
 
Segon Festival de les Veus aquest dissabte als jard ins de la Rectoria Vella  
 
El Centre artístic de la veu Intuït organitza el segon Festival de les veus aquest  
dissabte als jardins de la Rectoria Vella. Es tracta d’un espectacle amb tres 
actuacions, tres artistes amb qualitats sonores i estils de música molt diferents. Per 
una banda, Albert Vidal oferirà els seus cants tel·lúrics, Packa Rodrigo amb un 
repertori de temes propis, barrejant estils, cercant arrels ètniques i recordant 
referències líriques i contemporànies i Big Mama amb el seu blues i swing 
característic.  
 
 

Una vintena de persones a la passejada per la Riera  de Montnegre  

 
La passejada per la riera de Montnegre organitzada per l’Ajuntament i pel Parc del 
Montnegre Corredor va aplegar el passat 21 de juny una vintena de persones. Aquesta 
és la crònica que ens ha fet arribar un dels participants:  
 

Enmig d’un ambient fresc i agradable es començà aquesta amena passejada per la 
vall de la riera del Montnegre; vall forestal i tupida que, malgrat les aparences, és i ha 
estat intensament humanitzada. Es passà pel costat d’una de les grans cases de la 
Muntanya, Can Riera de Vilardell, envoltada de plantacions de pi insigne i pi pinastre 
que a mitjans del s.XX van substituir les plantacions de castanyers. Des d’allà ens vam 
dirigir cap a Coll Butí, indret on s’esmorzà i, davant els treballs d’aprofitament forestal 
que s’hi estan duent a terme, també es comentà què és la successió ecològica i el 
perquè s’hi fan aclarides. 
Més endavant es travessà una plantació de castanyers molt afectada pel xancre, i ja 
de nou a la riera es descobrí un exemplar de salamandra i diversos capgrossos, cosa 
que va permetre comentar una mica els hàbits dels amfibis, el seu cicle vital, i repassar 
les diverses espècies que viuen al Montnegre.  
 

(S’adjunta imatge)  
 
 
Comença la renovació integral dels jocs infantils d el Parc de la Rectoria Vella, de 
la plaça Comte del Montseny i del Passeig del Perte gàs 
 
Aquesta setmana ha començat la renovació integral dels jocs infantils de tres zones 
del municipi: Parc de la Rectoria Vella,  plaça Comte del Montseny i Passeig del 
Pertegàs a l’alçada del carrer Roger de Flor. L’actuació consisteix en la retirada del 
mobiliari actual, envellit i fora de normativa, per jocs infantils homologats. Amb aquesta 
intervenció, que acabarà el 17 de juliol, tots els parcs infantils del municipi passen a 
tenir uns jocs adaptats a les darreres normatives.  
 
 
 
Recomanacions de l’OMIC per la campanya de rebaixes  
 
L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores posa a l’abast de 
tothom un seguit de recomanacions a l’hora de comprar. Primer de tot, s’ha de tenir en 
compte que cada comerciant pot decidir quan comencen i quan acaben les seves 
rebaixes. I que la campanya pot durar com a màxim de l’1 de juliol al 31 d’agost. 
 



L’OMIC recomana, també que es faci una llista dels productes que ens interessen, que 
comparem preus, ja que el preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no 
rebaixat. Abans de comprar, també s’aconsella examinar el producte. Ha de tenir la 
mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat. Si l’establiment admet el 
pagament amb targeta de crèdit habitualment, també ha d’acceptar-ho en període de 
rebaixes. També es recomana preguntar si hi ha possibilitat de canviar el producte, ja 
que els establiments no tenen l’obligació de canviar un producte en perfecte estat.  
 
L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores al carrer Santa Fe, 52, 
1r pis, o al telèfon 93.864.12.24 
 
 
Comença la temporada del sol al Sot de les Granotes  
 

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, obrirà tot el mes de juliol i agost la 
temporada de piscina d’estiu. Durant aquest període tots aquells i aquelles que vulguin 
gaudir d’una estona de sol i un bany a la piscina, ho poden fer siguin o no abonats. Hi 
ha preus especials mitjançant els diferents abonaments. 
Horari: de dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabtes de 9 a 20 h i diumenges i festius 
de 9 a 14 h. 
 
 
Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer d’Anse lm Clavé  
 
L’Associació de Botiguers i Comerciants d’Anselm Clavé centre organitza per aquest 
dissabte el Mercat de la ganga. Serà la 9a edició que fan, sempre en èpoques de 
rebaixes tant pel juliol com al gener. El mercat de la ganga s’obrirà dissabte cap a 
quarts de 10 del matí fins a 2/4 de 9 del vespre i les parades s’ubicaran al carrer 
d’Anselm Clavé, al tram que va des de la plaça de la Vila fins a la carretera Vella.  
 
 
 

 
 
AGENDA 
 

dijous 

2 
juliol 
2009 
22:00 

Circ: Déu n'hi do , 
amb Àticus  
Dijous a la fresca 

Lloc:  Plaça de la 
biblioteca 
Durada:  45 minuts  
Dijous a la fresca 
  

 

divendres 

3 
juliol 
2009 
08:00 

Vall d'Estaragne  
Recordant els nostres 
muntanyencs 

Lloc:  Pla d'Estaragne, 
pròxim al llac de Cap de 
Long. 
Durada:  Cap de setmana 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  
Recordant els nostres 
muntanyencs 
  

  



divendres 

3 
juliol 
2009 
12:00 

Xerrada 
informativa i 
inscripció 2009-2010  
Pla de Transció al 
Treball PQPI-PTT 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  2 hores, aprox. 
Organitza:  PQPI-PTT  
Pla de Transció al Treball 
PQPI-PTT 
   

dissabte 

4 
juliol 
2009 
10:00 

Mercat de la ganga  
Venda de tota mena 
d'objectes a preus 
simbòlics 

Lloc:  Carrer Anselm 
Clavé 
Durada:  fins a les 8 del 
vespre 
Organitza:  Botiquers del 
carrer Anselm Clavé  
Venda de tota mena 
d'objectes a preus 
simbòlics 
  

  

dissabte 

4 
juliol 
2009 
22:00 

II Festival de les 
veus 2009  
Espectacle amb tres 
actuacions vocals 

Lloc:  Rectoria Vella 
Organitza:  Intuït, Centre 
Artístic de la Veu 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Música  
Espectacle amb tres 
actuacions vocals 
  

 

dijous 

9 
juliol 
2009 
22:00 

Cinema de 
muntanya: L'altra 
cara de la forca , 
d'Oriol García  
Dijous a la fresca 

Lloc:  Plaça d'en Nicola 
Tipus d'acte:  Cinema  
Dijous a la fresca 
  

 

divendres 

10 
juliol 
2009 
18:00 

Música encantada , 
amb Lluís Bosch  
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 
  

 

    

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


