
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 20 d’octubre de 2010 

 
 

• Sant Celoni acollirà una estació d'Inspecció Tècnic a de Vehicles (ITV) 

• 26 i 27 d’octubre: Curs gratuït per a persones empr enedores per aprendre a 
fer un pla d'empresa interactiu 

• Girona Jazz Project i la música de Carles Margarit aquest dissabte a 
l’Ateneu dins la programació Entrefestes  
 

• Inscripcions obertes a  la XXXIII Marxa pel Montsen y  

• Tarda de dansa a l’Ateneu en benefici de l’Associac ió Catalunya contra el 
càncer 

• 3 medalles d’or i dues de plata pels karateques cel onins al campionat de 
Catalunya 

• AGENDA 

 

Sant Celoni acollirà una estació d'Inspecció Tècnic a de Vehicles (ITV)  

El municipi de Sant Celoni acollirà una estació d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). La 
Generalitat ha resolt el concurs públic que determina quines concessionàries tindran la 
gestió de les noves estacions i a quins emplaçaments. El municipi de Sant Celoni és una 
de les ubicacions dels lots adjudicats, concretament la nova estació es construirà al 
Polígon 1 Sector P-10 Cementiri. L’empresa adjudicatària de la prestació del servei d’ITV 
i que ha de construir l’estació en un termini d’execució de 8 a 12 mesos és ATISAE. 

L'alcalde, Francesc Deulofeu, ha valorat molt positivament la notícia perquè "en un 
context econòmic com l’actual, generarà activitat, portarà nous serveis al municipi 
al mateix temps que reforça Sant Celoni com a capit al de la comarca del Baix 
Montseny".  
 
La Generalitat va aprovar a finals de març el Pla Territorial d'Estacions d'Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV) 2010-2014 en el que s'assenyala el nombre necessari de 
noves estacions d'ITV i n'estableix la situació. S’ indica que tots els nuclis de població de 
més de 2.500 habitants hauran de tenir una estació d'ITV a un màxim de 20 quilòmetres 
de distància i preveu la construcció de fins a 16 estacions, que se sumarien a les 44 
actuals (ara s’han resolt 6 noves ubicacions i es preveu una segona fase d’aquí a dos 
anys). 
 



 

26 i 27 d’octubre: Curs gratuït per a persones empr enedores per aprendre a fer un  
pla d'empresa interactiu  

Dins la tasca de suport a l'ocupació, el Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de 
Sant Celoni organitza un curs de 8 hores gratuït destinat a persones emprenedores que 
vulguin aprendre a fer un pla d’empresa interactiu. El curs tindrà lloc els dies 26 i 27 
d'octubre de 10 a 14 h  a Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny (c/ 
Montserrat, 28). 

Els objectius del curs són conèixer les potencialitats dels possibles emprenedors com a 
empresaris, així com les seves deficiències; comprendre la utilitat d’un Pla d’Empresa; 
destacar la importància de l’anàlisi de mercat i dels aspectes ecònomico-financers per a 
prendre una decisió sobre la viabilitat del projecte; determinar, amb la major precisió 
possible, les dades econòmico-financeres més rellevants de la idea empresarial; 
identificar funcions i responsabilitats de cada lloc de treball i conèixer els aspectes 
jurídics i fiscals d’interès per a la creació d’empreses.  

Per formalitzar la inscripció cal adreçar-se a Sax Sala, al telèfon 93 867 41 75 o bé per 
correu electrònic: creacioempreses@santceloni.cat 

 
 
Girona Jazz Project i la música de Carles Margarit aquest dissabte a l’Ateneu dins 
la programació Entrefestes  
 
Dins la programació Entrefestes, aquest dissabte 23 d’octubre actuarà a la Sala Petita de 
l’Ateneu,  Girona Jazz Project i Carles Margarit. L’espectacle té una durada d’una  hora i 
15 minuts i començarà a les 10 de la nit.  
 
Des de fa algun temps, el compositor Carles Margarit, músic d’una àmplia trajectòria dins 
el jazz com a intèrpret i compositor, ha centrat part de la seva creativitat en composar per 
a Big Band, la formació més gran dins el jazz. Les possibilitats tímbriques, orquestrals i 
compositives d’una plantilla instrumental tan gran l’han portat a composar una sèrie de 
peces que beuen de diferents fonts, sota l’òptica i l’esperit del llenguatge jazzístic. 
 
Carles Margarit, director i compositor 
Jaume Torner, trompeta 
Roc Albero, trompeta 
Ivó Oller, trompeta 
Jordi Gual, trombó 
Eduard Prats, trombó 
Joan Palacio, trombó 
Dario Garcia, trombó 
Albert Comaleras, saxo 
Xavi Molina, saxo i clarinet  
Gorka Garai, saxo  
Adrià Bauzó, saxo i flauta  
Enric Canada, percussió 
Miquel Izquierdo, bateria 
Pere Martínez, baix i contrabaix 
Alex Carbonell, piano 
Francesc Ubanell, guitarra 
    



 

Inscripcions obertes a  la XXXIII Marxa pel Montsen y 

Des d’aquesta setmana i fins al dia 29 d’octubre es poden adquirir les butlletes 
anticipades per participar a la XXXIII Marxa pel Montseny del dia 31a un preu de 7 €, 1 
euro menys que el preu de la butlleta el mateix dia 31. Hi ha diferents opcions per 
adquirir les butlletes anticipadament: 

� Fer una  transferència al compte 2042 0064 94 3300011152 de la Caixa Laietana, 
fins al 28 d'octubre. 

� Comprar les butlletes a la botiga Esports 117 (c. Major, 117), fins al 29 d'octubre. 
� Comprar les butlletes a la plaça de la Vila el dia abans de la cursa, dia 30, de 6 a 

9 del vespre. 

També es poden adquirir el mateix dia de la sortida, dia 31, al Pavelló d'Esports, a 2/4 de 
7 del matí, al preu de 8 €. 
 
Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 864 12 13 els dies feiners de 8 a 15 h, i 
al telèfon 93 867 52 13 els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre. 
 
 
 
Tarda de dansa a l’Ateneu en benefici de l’Associac ió Catalunya contra el càncer  
 
L’Associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni prepara per aquest diumenge la 
tradicional Tarda de dansa a partir de les 6 de la tarda a l’Ateneu. A partir de les 5 de la 
tarda ja es començaran a vendre les entrades que costen 5 euros i serà entrada gratuïta 
pels menors de 8 anys. Hi participarà l’Escola Esther Cortés, la Cied de Barcelona, 
l’Esportiu mètric jazz, el grup de ball Sant Celoni, l’escola de dansa Núria Ventura, la de 
la Natàlia Prior i de Celodance. Els diners que es recullin se sumaran als recaptats a la 
resta d’activitats realitzades al llarg de l’any i s’enviaran a la central de Barcelona per 
contribuir a la investigació sobre aquesta malaltia.  
L’associació catalunya contra el Càncer ja va començar aquest cap de setmana passat la  
commemoració dia del càncer de mama amb diverses activitats com una xerrada 
informativa i una parada des d’on es van repartir els llacets roses i tota classe 
d’informació sobre aquesta malaltia, entre d’altres. 
 
 
 
3 medalles d’or i dues de plata pels karateques cel onins al campionat de Catalunya  
 
Bon resultats dels karateques celonins al campionat de Catalunya absolut de la categoria 
cadet, júnior i sub21 disputat el cap de setmana passat a Vilanova i la Geltrú. Dels 5 
celonins i celonines en la modalitat de kumite: 3 primers llocs i 2 segons. David Pou i 
Minerva Balañà van quedar primers en la categoria sub21,mentre que Elisabet-Rose 
Peabody va aconseguir el primer lloc en la categoria júnior.  Joan Francesc Barril i Anna 
Maria Toranzo es van classificar en segona posició també en júniors.  
La propera cita important en el calendari serà el 18 i 19 de desembre a Santiago de 
Compostela al campionat d’Espanya. 
  
 
 



AGENDA 

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


