
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 20 d’octubre de 2009 
 

• Més de 30 empreses opten a l’adjudicació de les obr es de la Unió 
Batllorienca 

• El Servei Municipal d’Ocupació torna a engegar les sessions formatives 
setmanals  

• Les entrades per la programació Entrefestes, dispon ibles a partir del 
proper dilluns  

• Tarda de dansa organitzada per l’Associació Catalun ya contra el Càncer. 
Amb els actes del cap de setmana passat es recullen  720 euros  

• Comencen els assaigs de la Colla del Filferro que e nguany compleix 25 
anys  

• AGENDA 
 
 
Més de 30 empreses opten a l’adjudicació de les obr es de la Unió Batllorienca  
 
L’ajuntament de Sant Celoni està valorant les més de 30 ofertes que s’han presentat 
per realitzar les obres de la Unió Batllorienca de cara a procedir a la seva adjudicació. 
El projecte d’aquest nou equipament municipal per la Batlloria, contempla la substitució 
de l'actual edifici, situat en una parcel·la estreta i allargada entre la carretera Vella i el 
fons del carrer Breda.  
 
El nou edifici tindrà tres plantes (planta soterrani, planta baixa i planta pis) i un pati 
interior i estarà connectat amb l'actual Centre Cívic del carrer Major que acull el 
Consultori mèdic, la Biblioteca i la seu del Consell de Poble. D’aquesta manera es 
millorarà el funcionament intern de l'equipament que el formaran els dos edificis. 
 
La Unió Batllorienca tindrà una superfície construïda de 797 m2, dels quals 257 m2 
corresponen a la planta soterrani, 289 m2 a la planta baixa i la resta al primer pis. 
 
Al soterrani s'hi ubicaran tres sales destinades a les entitats del poble, un magatzem 
general i un pati que dóna llum al nivell; a la planta baixa s'hi ubicarà la Biblioteca  
(amb una superfície útil de 105 m2), el control principal d'accés i els quadres i armaris 
d'instal·lacions; a la planta primera hi haurà una sala polivament de 120m2 amb un 
aforament màxim de 180 persones i espais complementaris.    
 
Segons l’alcalde Francesc Deulofeu, aquesta actuació “permetrà resoldre una 
necessitat històrica d’equipaments municipals per l a ciutadania i les entitats de 
la Batllòria i millorarà l’espai que disposen actua lment la gent gran i els joves” .  
 
El pressupost de licitació és de 1.265.527,93 euros més IVA i es preveu la seva 
adjudicació durant les properes setmanes. Això suposa que les obres començaran 
abans no acabi l’any.  
 
(S’adjunta imatge)  
 
 



El Servei Municipal d’Ocupació torna a engegar les sessions formatives 
setmanals  
 
El Servei Municipal d’Ocupació de l’ajuntament de Sant Celoni posa novament en 
marxa les sessions formatives setmanals adreçades a totes aquelles persones en edat 
laboral que vulguin ampliar o millorar el seu coneixement i ús dels recursos per trobar 
feina. És una formació de curta durada, de només 2 hores setmanals, els dimarts a la 
tarda, a partir de les 5, a l’edifici del Safareig. Setmanalment es tractarà un tema 
diferent: els primers dimarts de cada mes s’explicarà com fer un currículum digital; els 
segons dimarts s’informarà sobre els diferents canals de recerca de feina; la setmana 
següent, s’ensenyarà a ferr un compte de correu electrònic i com donar-se d’alta a les 
principals borses de treball per Internet; per últim, s’assajarà el procés de selecció: 
l’entrevista de feina, les proves psicotècniques i les dinàmiques de grup.  
 
Les persones que vulguin participar en alguna d’aquestes sessions formatives del Club 
de Feina han de reservar plaça al Safareig els dilluns, dimecres o divendres de 9 a 2/4 
de 2 del migdia, per telèfon al 93.864.12.00 o bé per mail a 
orientaciolaboral@santceloni.cat. L’únic requisit necessari per participar-hi és estar 
inscrit al Servei Municipal d’Ocupació.  
 
 
Les entrades per la programació Entrefestes, dispon ibles a partir del proper 
dilluns  
 
Dilluns es començaran a vendre les entrades pels espectacles de la programació 
d’Entrefestes. Igual que l’any passat, hi haurà 4 espectacles que aniran del 31 
d’octubre fins al 12 de desembre, tots seran en dissabte, a les 10 de la nit a l’Ateneu.  
 
Les entrades del públic general surten a 10 euros, als menors de 14 anys i majors de 
65 per 5 euros i els joves entre 14 i 29 anys amb el Carnet Jove també a 5 euros. La 
venda de les entrades començarà el dilluns 26 d’octubre al centre Municipal 
d’Expressió de dilluns a dijous de 10 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre. Mitja hora 
abans de cada espectacle, també es podran comprar a les taquilles de l’Ateneu. 
 
El primer concert serà de música barroca “Veniu, a Venècia s’hi fan concerts” a càrrec 
del Quintet de solistes de l’Orquestra de Cambra XXI, dissabte 31 d’octubre a les 10 
de la nit a l’Ateneu. L’espectacle ens acostarà a la música que s’escoltava a Venècia 
cap a l’any 1700. la primera part inclourà la primera simfonia de Vivaldi , una obra 
d’Albinoni i unes danses del protegit dels Borbons espanyols, Luigi Boccherini. La 
segona part està dedicada al gran mestre del violí de l’època: el frare Antonio Vivaldi, 
les famosíssimes Quatre Estacions hi seran presents, a més de dos dels seus 
concerts més populars. 
 
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/2009/Publicacions/entrefestes2009.pdf 
 
 
 
Tarda de dansa organitzada per l’Associació Catalun ya contra el Càncer  
Amb els actes del cap de setmana passat es recullen  720 euros  
 
L’Associació Catalunya Contra el Càncer de Sant Celoni organitza una tarda de dansa 
aquest diumenge 25 d’octubre a les 6 de la tarda a l’Ateneu per recollir fons per a la 
investigació d’aquesta malaltia. Hi participaran diverses entitats del poble. Precisament 
també aquest diumenge, però al matí es portarà a terme la 5a Cursa de les Dones de 
Barcelona, on hi haurà diverses representants celonines. Se sortirà a les 10 del matí 
de l’Arc de Triomf de Barcelona i es tindrà una hora per fer tot el recorregut. Un cop a 
l’arribada, totes les participants s’uniran per crear el llaç rosa humà més gran del món.  
 



Coincidint amb el Dia internacional del càncer de mama, l’entitat va instal·lar una taula 
informativa a l’Hospital de Sant Celoni dilluns i, dissabte, amb la col·laboració de 
l’ajuntament, van il·luminar de color rosa la façana de la Casa de la Vila i van repartir 
llacets d’aquest color, símbol de la lluita contra la malaltia. L’entitat ha valorat molt 
positivament els actes organitzats amb els quals han aconseguit recollir 720 euros. 
L’objectiu de la jornada era conscienciar la població de la importància de la prevenció 
precoç en els càncers de mama.  
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
Comencen els assaigs de la Colla del Filferro que e nguany compleix 25 anys   
 
Tots els balladors de la Colla del Filferro de Ball de Gitanes o els que s’hi vulguin 
apuntar tenen el primer assaig aquest diumenge. Serà a les 6 de la tarda a la pista 
coberta del Camp Municipal d’Esports.  
 
Pels que s’hi vulguin apuntar per primera vegada, han de tenir en compte un parell de 
requisits necessaris: el primer és que cal anar-hi amb parella i l’altre que s’ha de tenir 
més de set anys o fer segon de primària. 
 
La gran novetat d’aquesta ballada, i per això es comencen abans els assajos, és que 
el febrer la colla del filferro farà 25 anys que es va crear. La junta de gitanes ja ha 
començat a planificar els actes i fets especials de celebració, tot i que encara no estan 
lligats del tot. La intenció és fer una exposició fotogràfica i crear un nou ball, separant 
els balladors en dos grups (els més petits i els mitjans).  
 
L’any passat la colla del Filferro va comptar amb 71 parelles, 142 balladors i 
balladores. Aquest diumenge els més petits ja començaran els assajos i, pel que fa a 
la colla del ferro, sortirà com cada any la convocatòria d’assajos al programa de Festes 
de Sant Martí. 
 
 
 
 
 
AGENDA 
 

dissabte 

24 
octubre 

2009 
08:00 

Monestir de Sant 
Benet del Bages  
Sortides culturals 
2009 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  Tornada a 2/4 de 
3 del migdia, 
aproximadament 
Preu:  22 €  
Sortides culturals 2009 
  

dissabte 

24 
octubre 

2009 
19:00 

Castanyada i 
Diada del Soci  
Festa social al CESC 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  Cap de Setmana 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports, 
Festa  
Festa social al CESC 
  



dissabte 

24 
octubre 

2009 
21:00 

Concert de cant 
coral amb el Cor 
Llevant  
A benefici de 
l'Associació 
Neurològica Amics 
Baix Montseny 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Durada:  90 minuts, 
aprox. 
Organitza:  Ass. 
Neurològica Amics Baix 
Montseny 
Tipus d'acte:  Música  
A benefici de l'Associació 
Neurològica Amics Baix 
Montseny 
  

diumenge 

25 
octubre 

2009 
18:00 

Tarda de Dansa  
a benefici de 
Catalunya contra el 
Càncer 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Organitza:  Catalunya 
contra el Càncer 
Tipus d'acte:  Dansa  
a benefici de Catalunya 
contra el Càncer 
  

diumenge 

25 
octubre 

2009 
18:00 

Convocatòria 
balladors/es de la 
Colla del Filferro  
Preparació de la 
temporada 

Lloc:  Pista coberta Camp 
Municipal d'Esports 
Tipus d'acte:  Dansa  
Preparació de la 
temporada 
  

dimarts 

27 
octubre 

2009 
20:00 

Audició  
Alumnes de l'Escola 
de Música 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  1 hora 
Organitza:  CME 
Tipus d'acte:  Música  
Alumnes de l'Escola de 
Música 
  

dimecres 

28 
octubre 

2009 
20:00 

Audició  
Alumnes de l'Escola 
de Música 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  1 hora 
Organitza:  CME 
Tipus d'acte:  Música  
Alumnes de l'Escola de 
Música 
  

dijous 

29 
octubre 

2009 
20:00 

L'impost de 
Successions. Què 
sap sobre les 
herències?  

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Associació 
per a la Reforma de 
l'Impost de Successions a 
Catalunya 
Preu:  Gratuït 
Tipus d'acte:  
Conferència  

dissabte 
31 

Petita hora del 
conte  

Lloc: Biblioteca 
l'Escorxador 



octubre 
2009 
11:30 

Contes de tardor 
amb en Cigró, a 
càrrec de Txo 
Titelles 

Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  
Contes de tardor amb 
en Cigró, a càrrec de 
Txo Titelles 
  

dissabte 
31 

octubre 
2009 
22:00 

Música barroca: 
Veniu, a Venècia 
s'hi fan concerts  
Programa 
Entrefestes 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu: Vegeu Entrades 
programa Entrefestes 
Tipus d'acte: Música  
Programa Entrefestes 
  

diumenge 
1 

novembre 
2009 
07:30 

XXXII Marxa pel 
Montseny  
Nova edició de la 
tradicional Marxa de 
muntanya 

Lloc:  Pavelló Municipal 
d'Esports 
Organitza: CESC i SOM 
Sant Celoni 
Tipus d'acte: Esports  
Nova edició de la 
tradicional Marxa de 
muntanya 
  

diumenge 
1 

novembre 
2009 
18:00 

Cinema: Banderas 
de nuestros padres, 
de Clint Eastwood  
Cinema a l'Ateneu 
2009-10 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: Cinema  
Cinema a l'Ateneu 2009-
10 
  

 


