
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 16 de juny de 2010 

 
• La segona trobada d’electes del Baix Montseny concl ou amb l’encàrrec d’un 

pla director sobre la comarca. Llinars del Vallès v a acollir dissabte la 
jornada que es va obrir a tots els regidors i regid ores dels diferents 
consistoris  

• Aquest divendres, acte de final de curs del Centre de Formació d’Adults 
Baix Montseny. S’acaba un nou curs amb més de 500 p ersones i amb la 
mirada al nou equipament de Sax Sala  

• May Chronicles, Ignation, Poetas del Asfalto i Phox code, finalistes del Sant 
Celoni Sona! Concurs 2010 

• Comencen els actes de cloenda de les escoles munici pals de música i teatre 
• Ajuntament i entitats volen donar més relleu a l’ac te d’arribada de la Flama 

del Canigó al municipi  
• 48 equips participen des d’aquesta setmana a la XIX  Copa Futbol Sala i a la 

II Copa infantil-cadet 
• Més de 200 esportistes participaran aquest divendre s a l’acte de 

reconeixement Pòdium 2010 
 

• AGENDA 
 
 
 
La segona trobada d’electes del Baix Montseny concl ou amb l’encàrrec d’un pla 
director sobre la comarca  
 
Llinars del Vallès va acollir dissabte la jornada q ue es va obrir a tots els regidors i 
regidores dels diferents consistoris  
 
A la segona trobada d’electes del Baix Montseny, que va tenir lloc dissabte a Llinars del 
Vallès, es va acordar sol·licitar un pla director per avaluar la possibilitat real de crear la 
comarca, que ha d’acompanyar la sol·licitud oficial. Aquest és el principal acord a què 
van arribar els diferents alcaldes i regidors de Llinars, Sant Celoni, Campins, 
Vallgorguina, Vilalba Sasserra, Gualba, Montseny, Riells Viabrea i Breda. Segons 
l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, el pla director “ens ha de donar més 
precisió, més dades i coneixement real de la comarc a i les seves necessitats” .  Per 
Francesc Deulofeu “s’ha de crear un consens de la necessitat de crea r la comarca i 
conscienciar la ciutadania perquè no seran els polí tics qui decideixin, és una 
decisió de tots, serem el que vulguem ser”.  
 
Recordem que la primera trobada va tenir lloc a Sant Celoni el 22 de novembre de 2008 
va concloure amb el 1r Manifest municipalista del Baix Montseny on per primer cop, una 
quinzena d'ajuntaments reconeixien l’existència de la comarca i la seva vitalitat i es 
comprometien a intensificar el treball conjunt per millorar i incrementar la prestació de 
serveis a la ciutadania. 



 
La segona trobada, aquesta vegada a Llinars per fer-ho itinerant a tots els municipis, es 
va incorporar a tots els regidors i regidores de l’oposició amb l’objectiu d’aconseguir el 
màxim de consens possible.  
 
La jornada va començar amb la ponència titulada El camí cap a la comarca del Baix 
Montseny en el marc de la nova organització del Govern Local de Catalunya introduïda 
per l’Estatut va anar  a càrrec de Rafel Audivert  Arau  i Miquel Portals Casanovas, del 
Departament de Dret Públic de Roca Junyent. Van explicar procés de creació de la 
comarca i van descriure pros, contres, possibles frens i oportunitats. Tot seguit es van fer 
dos grups de treball sobre el Pla Territorial Metropolità i L’ocupació i els serveis a les 
persones al Baix Montseny. D’aquest darrer grup de treball en van sortir dues dates de 
trobada conjunta que tindran lloc el mes juliol: una sobre ocupació, per planificar la 
formació ocupacional conjunta i l'altra de joventut i cultura de cara a crear un Premi 
literari del Baix Montseny, que compti amb més recursos, més prestigi i projecció que no 
els existents a nivell individual. 
 
Després d’un dinar a peu dret, va tenir lloc la ponència Com crear una marca de comarca 
a càrrec de Pau Canaleta i Heras, consultor de comunicació i Director del CCAII.  
 
Tots els participants van valorar el nivell d’entesa i bona relació entre municipis per sobre 
dels grups politics. En aquest sentit, Francesc Deulofeu va remarcar que “tots aquests 
passos els fem sense cap ànim d’imposició sinó d’op timització de recursos per 
donar millor servei a les persones del Baix Montsen y”.  
 
 
 
Aquest divendres, acte de final de curs del Centre de Formació d’Adults Baix 
Montseny  
S’acaba un nou curs amb més de 500 persones i amb la mirada al nou equipament de 
Sax Sala  
 
Divendres 18 de juny es farà la cloenda del curs 2009-10 del Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny. Els actes s’iniciaran amb la inauguració a 2/4 de 9 del vespre de 
l’exposició de les obres dels alumnes de Dibuix i Pintura a Can Ramis, que restarà oberta 
fins el 4 de juliol. Després es farà un sopar a la pista coberta del Camp Municipal 
d’Esports en el qual s’ha convidat a participar a tot l’alumnat matriculat aquest curs.  
 
Enguany el Centre de Formació d’Adults Baix Montseny ha comptat amb una oferta 
formativa que comprenia vint ensenyaments diferents, que ha possibilitat l’oportunitat 
d’accedir a la formació a les persones adultes del municipi, amb l’objectiu de millorar els 
seus coneixements, les seves competències i les seves aptituds. Aquesta oferta 
formativa ha abastat cursos d’acollida lingüística, ensenyaments inicials, formació bàsica, 
preparació per a les proves d’accés a la formació professional i a la universitat, anglès, 
informàtica i dibuix i pintura, amb un total de 596 matrícules.  
 
L’escola d’adults ofereix també un marc de relació entre les persones que hi assisteixen i 
al llarg del curs s’organitzen un seguit d’activitats en les quals pot participar tot l’alumnat. 
Una d’aquestes activitats d’enguany ha estat la vintena edició de la revista Suar tinta, 
que durant els seus vint anys d’existència ha estat una eina de participació de l’alumnat i 
de difusió de l’activitat del centre. També s’han celebrat les festes tradicionals de Nadal i 
Carnestoltes i dies commemoratius. S’han organitzat xerrades i col·loquis sobre diversos 
temes i s’ha realitzat alguna sortida de tipus lúdic. 



 
Durant aquesta setmana, l’alcalde i la regidora de Comunitat, Laura Costa, estan passant 
per totes les classes a lliurar els diplomes d’assistència a les persones que han acabat el 
curs i felicitar-los personalment pel seu esforç. Tothom espera amb molta il·lusió el nou 
curs per poder estrenar el nou equipament de Sax Sala i que donarà un nou impuls a la 
formació permanent al municipi.  
 
 
 
May Chronicles, Ignation, Poetas del Asfalto i Phox code, finalistes del Sant Celoni 
Sona! Concurs 2010  
 
Els grups locals May Chronicles, Ignation, Poetas del Asfalto i Phoxcode són els 
finalistes del Sant Celoni Sona! Concurs 2010. Dimarts 15 de juny es va reunir el jurat de 
la 4a edició del concurs Sant Celoni Sona que pretén promocionar i difondre els grups de 
música del Baix Montseny. Dels 9 grups inscrits enguany, el jurat ahir en va triar 4 que 
podran actuar, el proper dissabte, 10 de juliol, a la plaça de la Biblioteca, durant 50 
minuts i, el guanyador, podrà enregistrar un EP de 5 temes en un estudi en un estudi de 
gravació professional. 
 

 

 
Comencen els actes de cloenda de les escoles munici pals de música i teatre  

 
Les escoles municipals de música i de teatre finalitzen el curs amb quatre mostres del 
treball  dels grups de l’Escola de Teatre i de l’Aula –Taller i un concert dels conjunts i 
cors de l’Escola de Música.  

 
Escola de Teatre 
Divendres, 18 de juny  

 a les 19h  Grup Bàsic Clínica dels embolics 
 a les 20.15h  Grup Jove Històries a la vora del foc  
 

Dilluns, 21 de juny  
 a les 19h  Grup Inicial Un bocinet del mag d’Oz 
 i a continuació  Aula Taller Poti-poti 
 
 

Escola de Música 
Dimarts, 22 de juny  
 a les 19h   Concert de conjunts i de cors  
 

 

 
Ajuntament i entitats volen donar més relleu a l’ac te d’arribada de la Flama del 
Canigó al municipi  
 
L’ajuntament amb la complicitat de l’Agrupació Sardanista Baix Montseny, l’Agrupament 
Escolta Erol i la Colla de Diables estan treballant en un seguit de propostes per donar 
més relleu a l’acte d’arribada de la Flama del Canigó a Sant Celoni, símbol d’identitat 
dels Països Catalans, que s’estén de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. El proper 
dimecres 23 de juny des de les 7 de la tarda, es ballaran sardanes a la plaça de la Vila 
amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A 2/4 de 8 d del vespre, des de la Creu, sortirà una 



cercavila acompanyant la Flama fins a la plaça de la Vila. Un cop allà es llegirà el 
missatge. 
 
Missatge de la Flama del Canigó 2010: 
http://www.omnium.cat/docroot/omnium/includes/MissatgeFlama2010.pdf 

 
48 equips participen des d’aquesta setmana a la XIX  Copa Futbol Sala i a la II Copa 
infantil-cadet  
 
Aquesta setmana ha començat al Camp Municipal d’Esports, la XIX Copa Futbol sala 
Sant Celoni i la II Copa futbol sala Sant Celoni infantil – cadet amb la participació de 48 
equips: 38 equips sèniors, 6 infantils i 4 cadets. Els partits es juguen a les 3 pistes 
poliesportives del camp d’esports i en el pavelló. Horaris: Els sèniors de dilluns a dijous 
de 20 a 00 h. i els infantils i cadets els dimarts i dijous de 19 a 22 h. La primera fase es 
juga del 14 de juny al 8 de juliol i la fase final els dies 12, 13 i 14 de juliol. 
 
 
 
 
Més de 200 esportistes participaran aquest divendre s a l’acte de reconeixement 
Pòdium 2010  
 
Divendres 18 de juny a les 7 de la tarda als jardins de la Rectoria Vella tindrà lloc l’acte 
de reconeixement als èxits esportius celonins, Pòdium 2010, amb la participació de més 
de 200 esportistes d’11 entitats esportives locals, tant d’esports individuals com de 
col·lectius. És la segona edició d’aquest acte organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
Esports col·lectius:  

• Futbol: Club Esportiu Sant Celoni (2 equips), Penya Barcelonista Sant Celoni (1 
equip) i UD PItres (1 equip) 

• Patí: Club Patí Sant Celoni - Hoquei (1 equip) i Club Patí Sant Celoni - patinatge 
artístic (1 equip) 

• Bàsquet: Club Bàsquet Sant Celoni (3 equips) 
 

Esports individuals: 
• Arc Sant Celoni 
• Club Amics Tennis Taula 
• Kàrate Club Just 
• Club Tennis Sant Celoni 
• Centre Excursionista Sant Celoni 
• Club Atletisme Sant Celoni 

 

En cas de pluja, l’acte es farà al Pavelló.  
 
 

AGENDA 

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

 


