
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 12 de maig de 2010 

 
 

• S’obre la convocatòria de sol·licitud de subvencion s per a entitats i 
associacions del municipi. En reconeixement a la se va tasca es mantenen 
els recursos destinats a donar-hi suport per un val or de 458 mil euros 

• Creix el nombre d’usuaris de la Biblioteca de la Ba tllòria. El servei es 
consolida com un equipament cultural de referència 

• Del 17 al 27 de maig, inscripcions al Sant Celoni S ona! Concurs 2010 
• Aquest divendres comença el 5è cicle de concerts de  joves músics ...a 

l’olivera   
• Del 17 al 28 de maig, inscripcions a la Copa de Fut bol sala de Sant Celoni  
• Diumenge a les 6 de la tarda a l’Ateneu cinema amb Mi mejor amigo  
• El grup de teatre Els Atrevits torna a presentar De Hollywood a l’Esplai   
• Catalunya contra el càncer de Sant Celoni surt al c arrer aquest dissabte per 

recollir donatius 
• AGENDA 

 
 
S’obre la convocatòria de sol·licitud de subvencion s per a entitats i associacions  
En reconeixement a la seva tasca es mantenen els re cursos destinats a donar-hi 
suport per un valor de 458 mil euros 
 
Deu dies després que el Ple municipal aprovés, inicialment, el pressupost per a l’any 
2010, l’ajuntament de Sant Celoni obre el període per tal que les entitats del municipi 
puguin sol·licitar subvencions. En reconeixement a la important tasca que desenvolupa el 
teixit associatiu, l’ajuntament ha prioritzat mantenir els recursos destinats a donar-hi 
suport per un valor de 458 mil euros.  
 
Entre les activitats subvencionades hi ha diferents modalitats (activitats de centres 
educatius i AMPA, de conservació i millora del medi ambient, de dinamització cívica dels 
barris i del municipi, d’entitats de gent gran, de gent jove, de promoció de la igualtat de 
gènere, de relació entre el comerç de proximitat i vitalitat als carrers, activitats culturals, 
promoció de l’esport en edat escolar, promoció de l’activitat física i de l’esport de 
competició i de lleure, educació de la salut) així com convenis amb entitats per a 
projectes específics en diferents àmbits.    
 
Com cada any, les entitats trobaran tot el necessari per a la redacció de la sol·licitud al 
web municipal (indicar enllaç)  així mateix, si necessiten suport específic, els tècnics 
municipals els donaran tot el suport que es requereixi. Es pot trucar al telèfon 93 864 12 
13 o a l’adreça de correu electrònic: participacio@santceloni.cat, per realitzar-los 
consultes específiques i/o demanar-los assessorament presencial. 

Les modalitats ordinàries es poden sol·licitar fins el 31 de desembre i les extraordinàries 
fins el 30 de novembre de 2010. 



 

Creix el nombre d’usuaris de la Biblioteca de la Ba tllòria   
El servei es consolida com un equipament cultural d e referència 
 
La Biblioteca de la Batllòria està guanyant usuaris de forma continuada: si el 2008 es van 
contabilitzar 3.100 visites, el 2009 van ser-ne 3.605 i la tendència continua. La Biblioteca 
de la Batllòria és una biblioteca filial de la Biblioteca de l’Escorxador de Sant Celoni que 
pretén potenciar el foment de la lectura, facilitar l’accés al coneixement i dinamitzar 
activitats culturals a la Batllòria.  El servei s’ha consolidat com un equipament cultural de 
referència.  
 
Disposa de: 

• premsa diària i revistes periòdiques  
• connexió a Internet  
• fons documental de 1500 exemplars (obres de referència, novel·la 

d’actualitat, contes per a infants...).  
• servei de préstec interbibliotecari tant amb la biblioteca de Sant Celoni 

com amb biblioteques d’altres d’arreu de Catalunya, gratuït pels veïns i 
veïnes de la Batllòria; permet accedir a un fons que supera el milió de 
documents. 
 

Així mateix, es programen activitats diverses com: L’hora del conte que es programa 
mensualment, el Campionat d’escacs que es fa cada any a la tardor i altres activitats de 
dinamització cultural. 
 
La biblioteca està oberta de dilluns a divendres de 17 h a 20 h i està situada al carrer 
Major, 15 davant de l’església. 
 
  2008 2009 
Visites 3.100 3.605 
Mitjana assistència diària 13 15 
Usuaris préstec 209 327 
Préstecs 474 801 
Nous carnets 25 26 
Connexions  Internet 1324 2015 
 

(S’adjunta imatge)  

 

 
Del 17 al 27 de maig, inscripcions al Sant Celoni S ona! Concurs 2010  

 
Tots els grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny es poden 
inscriure del 17 al 27 de maig al Sant Celoni Sona! Concurs 2010. L’Ajuntament de Sant 
Celoni convocat aquest concurs per promocionar i difondre els grups de música del Baix 
Montseny. De tots els grups inscrits, el jurat del concurs en seleccionarà 4 (selecció que 
es farà a partir dels temes presentats per cada grup). Aquests 4 grups seran els que 
passaran a la final que tindrà lloc dissabte, 10 de juliol, a la plaça de la Biblioteca 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. El jurat estarà 



format per persones vinculades al món de la música que valoraran la qualitat vocal i/o 
instrumental, la composició, l’originalitat i la posada en escena de cada grup.  
 
El jurat també tindrà present el vot popular que es farà, per mitjà d’unes butlletes que 
repartirà l’organització durant el concurs, i s’hauran de dipositar dins les urnes 
preparades per aquest fi. La decisió del jurat serà inapel·lable i el premi es pot declarar 
desert.  
 
INSCRIPCIONS 
 
Les inscripcions es faran a l’Ateneu - CME del 17 al 27 de maig, de dilluns a dijous, de 5 
a  8 del vespre.  
 
En el moment de la inscripció s’ha  de presentar: 

• la butlleta de participació amb totes les dades del grup 
• un mínim de dos temes per grups (els temes poden estar penjats a la xarxa, 

myspace o similar; si no és així s’haurà d’entregar una maqueta o CD). 
  
 

Comença el 5è cicle de concerts de joves músics ...a l’olivera   

Durant aquests mesos de maig i juny tindrà lloc una nova edició del cicle de concerts de 
joves músics ...a l’olivera, i ja és el cinquè!!, on els alumnes més avançats de l’Escola 
municipal de música disposen d’un escenari per oferir un recital. En aquest cicle no tant 
sols hi participen els alumnes com a solistes, sinó que també ho fan acompanyats de 
petits grups de cambra. A cada un dels quatre concerts hi actua un conjunt de l’escola. 

 
Divendres, 14 de maig Irene Reche  violí 
    Ximo d’Ocon  piano 
    CONJUNT: Combo 
 
Divendres, 21 de maig Guillem Salicrú violí 
    Carme Reche  flauta 
    CONJUNTS: Jazzband i Percussió  
 
Divendres, 4 de juny Guillem Sanchez clarinet 
    Sara Ducrós  flauta 
    CONJUNT: Mixte 
 
Divendres, 11 de juny Jóse González viola 
    Beatriz d’Ocon piano 
    CONJUNT: Cor de dones 
 

Tots els concerts d’aquest cicle es fan a les 9 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu i 
l’entrada és gratuïta. 

 
 
 

Del 17 al 28 de maig, inscripcions a la Copa de Fut bol sala de Sant Celoni  
 
Del 17 al 28 de maig tindran lloc a la Rectoria Vella les inscripcions a la 29ena edició de 
la Copa Futbol sala organitzada per l’ajuntament de Sant Celoni que es jugarà del 14 de 
juny al 14 de juliol. El torneig es jugarà a les pistes del Camp Municipal d’Esports i al 



Pavelló Municipal de dilluns a dijous entre les 8 del vespre i les 12 de la nit, i consta de 2 
fases: 
 

*Del 14 de juny al 9 de juliol, els equips jugaran amb el sistema de lligueta 
 
*El 12, 13 i 14 de juliol, els 16 millors equips de la primera fase competiran amb el 
sistema d’eliminatòria 

 
Per aquesta edició el Comitè  d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol s’ajustarà,  i 
el cost dels arbitratges serà de gairebé un 20% menys respecte l’anterior edició. 
 
Paral·lelament, es disputarà  la II Copa futbol sala Sant Celoni per a les categories infantil 
i cadet (nois i noies -de 12 a 16 anys-), amb inscripció gratuïta per a tots els equips. El 
sistema de competició i horaris estarà lligat al nombre d’equips. 
 
 
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Ateneu cinema amb Mi mejor amigo de Patrice 
Leconte  
 
La programació de Cinema a l’Ateneu torna aquest diumenge 16 de maig a les 6 de la 
tarda amb la comèdia dramàtica Mi mejor amigo de Patrice Leconte. L’entrada és 
gratuïta. 
 
Guió :  Jérôme Tonnerre y Patrice Leconte i està basat en un argument d’Olivier Dazat. 
Música:  Xavier Demerliac 
Actors i actrius: Daniel Auteuil (François), Dany Boon (Bruno), Julie Gayet (Catherine), 
Julie Durand (Louise), Jacques Mathou (padre de Bruno), Marie Pillet (madre de Bruno), 
Elisabeth Bourgine (Julia), Henri Garcin (Delamotte), Jacques Spiesser (Letellier). 
Durada:  94 minuts 
 

 

El grup de teatre Els Atrevits torna a presentar De Hollywood a l’Esplai   
 
Després de l’èxit de la primera representació, el grup de teatre Els Atrevits de l’Esplai de 
la Gent Gran de Sant Celoni torna a oferir l’espectacle De Hollywood a l’Esplai. 
L’actuació serà aquest diumenge a les 7 de la tarda a l’Ateneu i l’entrada costa 1 euro. A 
diferència de l’altra vegada, es poden adquirir les entrades de forma anticipada (dijous i 
divendres de 7 a 8 del vespre a l’Ateneu o mitja hora abans de l’espectacle). 
 
Es tracta d’un espectacle musical inspirat en les pel·lícules musicals de Hollywood i hi 
podrem veure de tot: playbacks, amb coreografies, vestuari i direcció de Joaquim 
Mayugo. De Hollywood a l’Esplai té una durada aproximada d’una hora i mitja i compta 
amb la participació de 27 persones dalt de l’escenari.  
Aquest espectacle forma part de la programació que l’associació de gent gran ha 
preparat per la seva 26a festa gran. La celebraran del 15 de maig fins al 5 de juny  amb 
diversos actes. Per exemple, dissabte a les 6 de la tarda inauguren l’exposició de 
dibuixos i pintures dels socis de l’esplai. Diumenge, a part de l’actuació De Hollywood a 
l’Esplai, a 2/4 de 6 de la tarda faran ball a l’Esplai amb la solista Sílvia.  
 
 
 
 



Catalunya contra el càncer de Sant Celoni surt al c arrer aquest dissabte per recollir 
donatius  
 
L’associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni sortirà al carrer aquest dissabte 
durant tot el dia per recollir donatius. Instal·laran taules a diferents punts del poble: Sant 
Ponç, plaça de la Vila, plaça de l’Església, plaça Comte del Montseny, a la Creu i a 
l’avinguda de la Pau. A més, a diversos encreuaments de carrers també hi haurà 
persones voluntàries repartint les cintes i recollint els donatius. L’objectiu d’aquesta 
campanya és recollir el màxim de diners possibles per destinar-los a la lluita contra 
aquesta malaltia. L’any passat van recollir més de 7.000 euros. 

 
 
 

AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  

 


