
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 23 de març de 2011 

 

 

• El Centre de Dia Indaleci Losilla obre portes al re cinte de la Moncanut. Més 
de 300 persones van assistir dissabte al matí a la inauguració del primer 
Centre de Dia del municipi que donarà servei a prop  d’un centenar de 
persones 

• L’ajuntament de Sant Celoni organitza la 1a Jornada  d’Emprenedoria i 
Empresa el 31 de març a Sax Sala 

• S'obre la convocatòria de sol·licitud de subvencion s per a entitats i 
associacions. En reconeixement a la seva tasca es m antenen els recursos 
destinats a donar-hi suport per un valor de 458 mil  euros 
 

• Dades preinscripció a P3 a les escoles de Sant Celo ni  

• Una cinquantena d’alumnes i pares participen a la s ortida amb bicicleta dels 
Jocs escolars 

• Presentació del llibre Escollida pels déus , de Maria Carme Roca aquest 
divendres a l’Ateneu 
 

• Toni Jodar explica la dansa moderna i contemporània  aquest dissabte dins 
la programació estable A l’Ateneu 

 
• Els Sessions’n’sona més vius que mai amb l’aportaci ó de JASC, Joventut 

Alternativa de Sant Celoni. Segueix els grups que j a hi han tocat pel servei 
de ràdio a la carta de Punt 7 ràdio  www.santceloni .cat/ràdio  
 

• AGENDA 
 

 
 

El Centre de Dia Indaleci Losilla obre portes al re cinte de la Moncanut  

Més de 300 persones van assistir dissabte al matí a  la inauguració del primer 
Centre de Dia del municipi que donarà servei a prop  d’un centenar de persones 

El Centre de Dia Indaleci Losilla al recinte de la Moncanut es va inaugurar dissabte 
davant la presència de més de 300 persones. El nou equipament, que entrarà en 
funcionament d'aquí a uns dos mesos, oferirà 40 places (20 de concertades i 20 de 
privades) i donarà servei a prop d'un centenar d'usuaris. L'alcalde Francesc Deulofeu es 



va mostrar especialment content i satisfet amb aquest nou equipament pel que suposa 
d'avanç en la "millora del benestar i la qualitat de vida dels ce lonins i celonines" . 
L'alcalde va recordar amb emoció la figura d'Indaleci Losilla com un "referent de servei 
als altres, d'estimació, de compromís i de bon humo r, que ens cal tenir sempre 
present".   
 
L'acte va comptar amb la presència del conseller de Benestar Social i Família, Josep 
Lluís Cleries, del delegat del Govern a Barcelona, Salvador Jorba, de la família d'Indaleci 
Losilla, representants de la Diputació de Barcelona, regidors i regidores del consistori 
celoní, de diferents ajuntaments del Baix Montseny, de la Fundació Hospital de Sant 
Celoni, empreses i professionals de l'àmbit de la salut i nombrosos celonins i celonines. 

Abans d'anar al Centre de Dia, el conseller Cleries va ser rebut a la Casa de la Vila per 
part de l'alcalde i dels regidors i regidores. Després de signar el llibre d'honor es va 
desplaçar caminant fins a la Moncanut. Un cop allà, la coral Les Veus Amigues de 
l'Esplai de la Gent Gran i el Cor Jove del Centre Municipal d'Expressió van interpretar 4 
peces. Tot seguit van tenir lloc els parlaments per part de la regidora de Comunitat, 
Laura Costa, del conseller Josep Lluís Cleries i de l'alcalde Francesc Deulofeu. A 
continuació, la descoberta de la placa inaugural i, tot seguit, la visita a l'equipament 
oberta a tothom. 
 
Àlbum de fotos: http://www.santceloni.cat/album.php?id=7481 
 
 
L’ajuntament de Sant Celoni organitza la 1a Jornada  d’Emprenedoria i Empresa el 
31 de març a Sax Sala  
 
L’ajuntament de Sant Celoni organitza la 1era Jornada d’Emprenedoria i Empresa el 
proper dijous 31 de març al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala  
(c/ Montserrat, 28). L’objectiu de la jornada, segons la regidora de Promoció Econòmica, 
Laura Costa, és “esdevenir útils a aquelles persones que treballen per l’impuls 
econòmic del nostre territori.”  En un context econòmic com l’actual, “la formació, la 
cooperació, la reflexió i els punts de trobada esde venen bàsics per seguir 
avançant.” La jornada s’adreça a emprenedors i emprenedores, empreses de qualsevol 
sector econòmic, responsables polítics i tècnics de l’administració i d’entitats 
socioeconòmiques. El matí se centrarà en la presentació de diferents experiències 
empresarials innovadores i en la divulgació de recursos a l’abast del sector empresarial. 
A la tarda, es tindrà l’oportunitat de donar a conèixer el propi negoci a una vintena 
d’empresàries i empresaris del territori amb qui establir nous vincles comercials.  
A la cloenda, l’alcalde presentarà el Viver d’Empreses i la I Edició de Premis 
d’Emprenedoria i Empresa. 
 
(S’adjunta programa) 
 

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 

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 www.santceloni.cat/tramits. 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 2011. 
 
 
 
Dades preinscripció a P3 a les escoles de Sant Celo ni segons els llistats  
 
L’Oficina Municipal d’Escolarització de Sant Celoni i els diferents centres educatius del 
municipi  han donat a conèixer les llistes baremades amb les reclamacions resoltes.  
 
Pel que fa al primer curs de segon cicle d’educació infantil, P3, hi ha hagut un total de 
245 sol·licituds per 225 places ofertades als diferents centres de Sant Celoni i, 31 
sol·licituds per 25 places ofertades a l’escola Montnegre de la Batllòria.  
 
Dades preinscripció P3 a les escoles  

 Sant Celoni  

Escola 
Places 
ofertades  

Núm 
preinscripcions 

Cor de Maria 25 33 
La Salle 50 60 
Pallerola 50 59 
L'Avet Roig 25 24 
Soler de Vilardell 25 20 
La Tordera 50 49 
Totals  225 245 

   
La Batllòria  

Escola 
Places 
ofertades 

Núm 
preinscripcions 

Montnegre 25 31 
Totals  25 31 
 
Per tal d’atendre la demanda de places, la comissió d’escolarització de Sant Celoni  va 
proposar obrir una tercera línia de P3 a l’escola Pallerola. La proposta ha estat 
consensuada per les direccions dels centres educatius del municipi, l’Ajuntament i el 
Departament d’Ensenyament. Aquesta oferta es confirmarà el proper 8 d’abril quan el 



Departament d’Ensenyament faci pública l’oferta definitiva de places escolars als 
diferents municipis. 
 
El procés de preinscripció i matriculació continuarà amb la publicació de les llistes 
d’admesos als diferents centres, el proper 2 de maig, i el període de matriculació serà del 
6 al 10 de juny a l’Oficina Municipal d’Escolarització i en els diferents centres educatius. 

Una cinquantena d’alumnes i pares participen a la s ortida amb bicicleta dels Jocs 
escolars  
 
Dissabte 19 de març una cinquantena de nens i nenes, molts d’ells acompanyats pels 
seus pares, de les escoles de Sant Celoni van participar a la jornada de BTT dels Jocs 
Esportius Escolars 2011. La sortida va començar a les 10 del matí davant del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes, es va anar fins al barri de la Serra de Santa 
Maria de Palautordera passant per diverses pistes forestals que uneixen els 2 municipis. 
 
La següent cita serà el 9 d’abril amb una jornada de senderisme oberta també als pares i 
mares. La sortida serà a les 10 del matí des de la plaça Comte del Montseny i el 
recorregut serà pel Parc Natural del Montnegre i el Corredor. 

 
 

Presentació del llibre Escollida pels déus , de Maria Carme Roca aquest divendres a 
l’Ateneu  
 
Aquest divendres a les 8 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu es presentarà el llibre 
Escollida pels déus  amb la presència de la seva autora Maria Carme Roca. Ramon 
Verdaguer s’encarregarà de conduir l’acte. 
 
La llibreria Alguer 7 i l’Ajuntament per mitjà de la Biblioteca l’Escorxador organitzen de 
forma conjunta presentacions de llibres per part dels seus autors l’últim divendres de 
cada mes.  

 
Toni Jodar explica la dansa moderna i contemporània  aquest dissabte dins la 
programació estable A l’Ateneu  
 
Dissabte 26 de març a les 10 de la nit a la Sala Petita de l’Ateneu,Toni Jodar explicarà la 
dansa moderna i contemporània en un espectacle dirigit i interpretat per ell mateix. Toni 
Jodar il·lustra amb el propi cos el pas del temps de la dansa i utilitza la seva experiència i 
humor per fer que sigui una “perfomance” de caràcter pedagògic que es converteix en 
una lectura creativa i amena. Mostra l’evolució del clàssic al contemporani, tot fent 
referència als diversos gèneres i formes que utilitza el cos per expressar-se en el 
moviment. És una "acció-parlada" que actua com una eina pel públic, tot contribuint a 
establir una millor comunicació amb la dansa i a perdre la por a l’escena contemporània.  
Durada: 1 hora  

 
 
 
 
 



Els Sessions’n’sona més vius que mai amb l’aportaci ó de JASC, Joventut 
Alternativa de Sant Celoni  
 
Segueix els grups que hi han tocat pel servei de Rà dio a la carta de Punt 7 ràdio  
www.santceloni.cat/ràdio 
 
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni es continua treballant perquè els Sessions ‘n’sona  
prenguin entitat dins les nits celonines. Sens dubte, l’aportació de JASC als Sessions ha 
ajudat a que la programació vagi agafant força, riquesa i dinamisme. Una bona mostra 
d’això va ser la sessió de dissabte passat, el tercer Sessions’n’sona de la temporada 
amb els grups  Zzas i The Cabaret Project. 
 
Zzas  va presentar la seva música, jazz amb influències llatines, bossa nova, samba...i 
tot seguit The Cabaret Project , va presentar el seu espectacle,  jazz, blues, rock, teatre i 
tocs d’humor  hi van ser ben presents, i, en aquesta ocasió, fins hi tot hi va haver 
tècniques de circ. A més a més, el mural on s’hi podia llegir “Dibuixa la música que 
sents”, proposat per JASC, es va anar construint al llarg de la sessió  amb la 
col·laboració de tothom que li va venir de gust dibuixar-hi. 
 
Els Sessions volen ser, com sempre hem dit, un espai de promoció dels grups de música 
amateurs i semi professionals de Sant Celoni. Així ,la Sala Petita del Teatre Ateneu, es 
converteix en un espai on els grups poden experimentar i veure la reacció del públic 
davant els seus directes.  
 
Per conèixer una mica millor els grups podeu connectar amb Punt 7 ràdio. El programa  
Sessions’n’ràdio, on cada setmana es presenten els grups que tocaran, s’emet els 
divendres abans de cada sessió,  a les 9 del vespre o bé en la seva reemissió que es fa 
cada dimarts després de l’actuació, els dimarts a 2/4 de 9 del vespre. Però a més, també 
es poden seguir els programes a qualsevol hora a través del servei de ràdio a la carta: 
www.santceloni.cat/ràdio. 
  
La propera cita amb els Sessions’n’sona serà dissabte, 2 d’abril, hi haurà una projecció 
de JASC i els grups Posa’t la caputxa i els Apart. Us hi esperem!  

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


