
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 1 de juny de 2011 

 
 

• La III Mostra d'Entitats omple els carrers del cent re de Sant Celoni. Un 
complet programa d'activitats va complementar les p aradetes informatives 
de les entitats 

 
• Amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, el CAP, l'Ho spital i l'Ajuntament 

han organitzat activitats per prevenir l'addicció e ntre adolescents i persones 
adultes 

 
• Aquest dissabte, últim Sessions’n’sona de la tempor ada! 

 
• Tancades les inscripcions pel Sant Celoni Sona! Con curs 2011. 4 grups 

passaran a la final que tindrà lloc dissabte 16 de juliol  
 

• Una trentena de treballs concorren al Certamen lite rari juvenil. Divendres a 
les 7 de la tarda a l’Ateneu es donaran a conèixer els guanyadors 

 
• Prop de 300 alumnes aprenen seguretat viària de la mà de la Policia local. 

L'activitat es desenvolupa al matí i en l'horari es colar 

• El Servei municipal d’Ocupació organitza un nou cur s per a emprenedors 
que volen crear el seu propi negoci. El curs és gra tuït i a distància 

 
• Taller formatiu adreçat als botiguers i paradistes sobre la fidelització de la 

clientela. Es farà en dues sessions els dies 9 i 16  de juny de 3 a 5 de la tarda  
 

 
 

 
 
La III Mostra d'Entitats omple els carrers del cent re de Sant Celoni  
Un complet programa d'activitats va complementar le s paradetes informatives de 
les entitats 

Aquest dissabte 28 de maig, les activitats que van promoure les entitats durant la III 
Mostra d'Entitats van omplir de gent el carrer Major, la plaça de l'Església i la plaça de la 
Vila. A les 10h, les 45 paradetes estaven farcides d'informació del què fan les entitats, 
breus exposicions dels projectes realitzats i que es volen fer, material de promoció de 
l'entitat, manualitats diverses, tallers de maquillatge i de pinyates, tirs a porteria, cistelles 
de bàsquet... 



Aquestes propostes es van complementar amb altres activitats programades a la Plaça 
de la Vila; sardanes, danses d'arreu del món, break dance, country, trencada de 
pinyates, circ... La traca final va posar el fi de festa, a partir de les 20 h es van anar 
buidant els carrers... tothom pendent del partit de Champions! 
 
Per valorar el funcionament de la Mostra, com és habitual l’ajuntament convoca una 
reunió amb totes les entitats participants. Serà dimarts dia 7 de juny a les 8 del vespre a 
la Rectoria Vella. 
 
 
Amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, el CAP, l'Ho spital i l'Ajuntament han 
organitzat activitats per prevenir l'addicció entre  adolescents i persones adultes  

El 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial sense Tabac, el Centre d'Atenció Primària, 
l'Hospital i l'Ajuntament han organitzat activitats amb l'objectiu de prevenir l'addicció al 
tabac entre adolescents i persones adultes. A l'entrada del CAP, el personal sanitari ha 
muntat una parada amb material informatiu que alerta sobre els efectes nocius del tabac 
per la salut. 

També, l'alcalde Francesc Deulofeu, ha lliurat els premis anuals del concurs de 
cartells publicitaris sobre el tabac adreçat als al umnes de 2n d'ESO  dels centres 
educatius del municipi. Els cartells es poden trobar exposats al CAP durant els propers 
dies. 

Els premiats han estat: 

• Oriol Hernández, del col·legi La Salle, premi al missatge més saludable.  

• Júlia Dubois, del col·legi Cor de Maria, premi al més creatiu.  

• Glòria Cabrera, de l'Escola L'Avet Roig, premi al més original.  

• Sònia Bartolomé, de l'IES Baix Montseny, premi al més elaborat. 

 
 
Aquest dissabte, últim Sessions’n’sona de la tempor ada! 
 
Aquest dissabte, últim Sessions’n’sona de la temporada… ja els hem vist tots!! A punt 
per fer la selecció de grups per Festa Major de setembre. Aquest dissabte, 4 de juny, a 
partir de 2/4 d’11 de la nit, a la Sala Petita del Teatre Ateneu últim Sessions’n’sona de la 
temporada. Amb les actuacions de Mandanga (salsa, funk), Raska (ska, pop-rock i 
reggae) i Prou (funk’n’roll) i la performance METAMORFOSI a càrrec de JASC, tanquem 
el cicle. Finalment han estat sis sessions, per les que hauran passat 13 grups d’aquí i 
d’allà, tots ells del Baix Montseny.  
Dilluns, dia 6 de juny, la comissió de concerts de Festa Major, es reunirà per decidir 
quins d’ells tocaran per Festa Major de setembre, es valorarà la qualitat dels grups i la 
coherència amb la programació de grups que ja està tancada (The Pepper Pots, El 
Sindicato del Riff i Gertrudis). 
 
 
 
Tancades les inscripcions pel Sant Celoni Sona! Con curs 2011  
4 grups passaran a la final que tindrà lloc dissabt e 16 de juliol  
 



En total són set els grups inscrits a l’edició d’enguany del concurs. Contiene Sulfitos, 
Flying Renos, Sweet Dabura, Codi Obert, Viente Cero Nueve, Mandanga i Igantion. La 
majoria d’ells de Sant Celoni, però d’estils ben diversos, passant de la música popular, 
pel rock,  la salsa o el funk. 
Tal com estava previst, el jurat es reunirà, la setmana vinent, per valorar totes les 
propostes i decidir quins seran els quatre grups que passen a la final, que tindrà lloc 
dissabte, 16 de juliol, a la plaça de la Biblioteca de Sant Celoni. 
Molta sort a tots!! 
 
 

Una trentena de treballs concorren al Certamen lite rari juvenil  
Divendres a les 7 de la tarda a l’Ateneu es donaran  a conèixer els guanyadors 
 
Prop de 30 obres (12 obres en la categoria de poesia i 16 obres de prosa) dels alumnes 
d’ESO de l’Insitut Baix Montseny, la Salle i el Cor de Maria participen al Certamen literari 
juvenil organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni. Els guanyadors es proclamaran el 
proper divendres 3 de juny  a les 19 h a la Sala Petita de l’Ateneu. Es completarà la 
jornada amb el concert de Joana Fugarolas i Guillem Caballé, que interpretaran diferents 
peces de jazz i bossanova. Els guanyadors rebran un val obsequi per a l’adquisició de 
llibres a la Llibreria els 4 Gats i a la Llibreria l’Alguer. 
 
El Certamen s’adreça als nois i noies d’educació secundària obligatòria i postobligatòria 
dels centres d’ensenyament de Sant Celoni. S’estableixen tres grups de participació: 

• Grup A: 1r cicle d’ESO 
• Grup B: 2n cicle d’ESO 
• Grup C: batxillerat i cicles formatius  

 
Característiques de les obres: 

• Prosa: el tema i l’extensió del treball és lliure.  
• Poesia: el tema i l’extensió del treball és lliure (pot ser un poema o un recull de 

poemes).   
 
El jurat ha estat format per:   
  Montse Rovira Ruiz, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Celoni 

 Roser Calvet Riera, traductora  i correctora del diari El Periódico 
 Enric Gimeno Barrios, Llibreria els 4 Gats   
 Josep Terradas Agost, Llibreria l’Alguer 
 
 

 
Prop de 300 alumnes aprenen seguretat viària de la mà de la Policia local  
L'activitat es desenvolupa al matí i en l'horari es colar 

Del 24 de maig al 3 de juny, prop de 300 alumnes de les escoles del municipi participen a 
les jornades d'educació viària que es fan en bicicleta pels carrers de la vila o en un circuit 
tancat. Agents de la Policia local acompanyen els alumnes durant el recorregut i els 
expliquen les normes de circulació bàsiques per poder circular amb seguretat. 

L'activitat es desenvolupa al matí i en l'horari escolar, des de l'entrada a les 9 fins les 13 
h. S'inicia a la mateixa aula de l'escola, on es donen els conceptes bàsics per circular 
amb seguretat per la via pública i una vegada al carrer, s'ensenya als alumnes a circular 
segurs respectant les normes de circulació, tant els senyals de trànsit (verticals, 
lluminosos, horitzontals...) com els senyals del propi agent de circulació. 



A mida que va transcorrent l'activitat es van realitzant aturades en places on es van 
incorporant més normes de circulació (aprendre a senyalitzar, etc). L'activitat finalitza al 
pati de l'escola, on es realitza la cloenda de la pròpia activitat. Segons la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Dolors Lechuga, amb aquesta activitat "volem mostrar als nens i 
nenes que al carrer, ja sigui anant en cotxe, a peu  o en bicicleta existeixen unes 
normes que el que volen aconseguir és una major seg uretat per a tothom. Volem 
que entenguin que està en joc alguna cosa més que u na multa" . 
  
A les jornades d’educació viària que inclouen l’activitat de teòrica a classe i la pràctica 
en bicicleta hi ha participat els alumnes de 5è de primària de les següents escoles: 
 
24 maig 11: Escola Pallerola 
25 maig 11: Escola Montnegre 
26 maig 11: Escola Pallerola 
27 maig 11: Escola l’Avet Roig 
 
30 maig 11: Col·legi Cor de Maria 
31 maig 11: Escola la tordera 
1 juny 11: Escola la Tordera 
2 juny 11: Col·legi la Salle 
3 juny 11:Col·legi la Salle 
 
A més, amb els alumnes d’educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) de l’Escola Montnegre es farà 
un circuit tancat.   

 

El Servei municipal d’Ocupació organitza un nou cur s per a emprenedors que 
volen crear el seu propi negoci   

El curs és gratuït i a distància 

El Servei Municipal d’Ocupació organitza un nou curs de formació per a 
emprenedors que volen crear el seu propi negoci. El curs és gratuït i a distància. El 
calendari previst és del 16 al el 22 de juny.  Per a formalitzar la inscripció cal adreçar-se 
al telèfon 93 867 41 75 o bé per correu electrònic: saxsala@santceloni.cat.  

Objectius: conèixer els aspectes bàsics de l’e‐commerce i la seva utilitat a la PIME i 
micropime com a canal de compravenda de productes i serveis a través de la xarxa 
d’Internet 

Programa:  

Introducció a l'E‐commerce 
• Conceptes claus 
• Dades de penetració a Espanya, Europa, USA 
– Eines clau per establir les bases d'una plataforma 
d’E‐commerce 
• Tecnologia del portal 
• Sistemes de pagament 
• Bases de dades 
– Comunicar per millorar les ventes a través d’Internet 
• Posicionament en cercadors 
• E‐mail màrqueting 
• Xarxes socials i eines de publicitat 2.0 



 
Taller formatiu adreçat als botiguers i paradistes sobre la fidelització de la clientela  
Es farà en dues sessions els dies 9 i 16 de juny de  3 a 5 de la tarda  

L'ajuntament de Sant Celoni dins el programa Modernitza't impulsat per la Diputació de 
Barcelona organitza un taller formatiu adreçat als botiguers i paradistes centrat en com 
fidelitzar la clientela. L'objectiu és que els comerços, a partir de la reflexió i l'anàlisi 
pràctic de l'empresa, trobin elements que facin el seu negoci més competitiu. El taller 
tindrà lloc els dilluns 9 i 16 de juny de les 3 a les 5 de la tarda a les Oficines de Sant 
Celoni Comerç, a la plaça de la Vila. Les persones interessades han de trucar al 93 867 
41 75 o enviar un correu a desenvolupament@santceloni.cat. 

 
 


