
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 13 de juliol 

 

 
• L’alcalde Joan Castaño i la regidora Isabel Coll es  reuneixen amb el veïnat 

de Salicart 

• Nova sessió de  Benvinguda als nous celonins i celo nines aquest dissabte 
al matí 
 

• L’ajuntament de Sant Celoni ja pot rebre factures e lectròniques per part dels 
proveïdors 
 

• Aquest dissabte a la plaça de la Biblioteca: final del concurs Sant Celoni 
Sona! amb Ignation, Flying renos i Mandanga  
 

• La 2a Fira de Música Sound Celoni millora en quantitat i qualitat de grups 
participants 

 
• 47è Aplec sardanista aquest diumenge a la Rectoria Vella. S’estrenarà una 

sardana dedicada als donants de sang del mestre Joa n Lluís Moraleda i es 
recordarà el mestre Rafael Ferrer 

 
• Nova jornada de promoció de l’adopció d’animals dom èstics de companyia 

al mercat del proper dimecres 20 de juliol  
 

 
 

L’alcalde Joan Castaño i la regidora Isabel Coll  e s reuneixen amb el veïnat de 
Salicart  
 
A petició del veïnat, l’alcalde Joan Castaño acompanyat de la regidora d’Espai Públic, 
Isabel Coll, es va reunir a principis de setmana amb una vintena de veïns i veïnes del 
barri de Salicart. L’Alcalde va poder recollir les inquietuds i suggeriments del veïnat i tot 
seguit fer una passejada pel barri per conèixer sobre el terreny les principals necessitats. 
Amb aquestes trobades, Joan Castaño dóna continuïtat al que es va comprometre com a 
candidat a l’alcaldia amb les reunions que va mantenir amb diferents grups de veïns del 
municipi: “mantenir el contacte directe i trepitjar els carrers per copsar millor les 
prioritats”.  
 
Durant la trobada, el veïnat va poder exposar la seva opìnió sobre aspectes relacionats 
amb l’espai públic, la neteja viària i l’arbrat. L’Alcalde va prendre nota dels diferents 
temes alguns dels quals ja estan en vies de solució dins el nou pla de millora de l’espai 
públic engegat aquest estiu i d’altres estan planificades per a més endavant.    



 
 

Nova sessió de  Benvinguda als nous celonins i celo nines aquest dissabte al matí  

Dissabte a les 11 del matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament tindrà lloc una nova sessió 
de benvinguda a les persones nouvingudes al municipi durant el darrer trimestre. Com és 
habitual, la sessió acabarà amb una passejada per conèixer millor el patrimoni celoní.  
 
 
 
L’ajuntament de Sant Celoni ja pot rebre factures e lectròniques per part dels 
proveïdors  
 
Des d’aquesta setmana, l’Ajuntament de Sant Celoni, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a 
disposició dels proveïdors la plataforma e.FACT que permet el lliurament de les factures 
en format electrònic. La factura electrònica conté el mateix tipus d’informació que una 
tradicional i està signada digitalment per garantir la seva autenticitat i integritat. Entre els 
beneficis hi ha l’intercanvi d’informació sense errors, la reducció del temps de tramitació i 
l’estalvi de costos en la generació i emissió de la factura. Aquest nou servei de recepció 
de les factures electròniques per part dels proveïdors està disponible a: 
www.santceloni.cat. Per a més informació podeu consultar: www.aoc.cat  
 
D’altra banda, en relació a la gestió de la despesa municipal, l’Ajuntament vol  que, 
sempre que sigui possible i existeixi l’oferta pertinent, en els procediments de contractes 
menors i de negociat, es demani pressupost a proveïdors i empreses de Sant Celoni i 
comarca. D’aquesta manera, tenint en compte l’oferta més avantatjosa, tècnicament i 
econòmicament, es vol contribuir a la dinamització del teixit productiu del Baix Montseny. 
 
 
 
Aquest dissabte a la plaça de la Biblioteca: Ignati on,  Flying renos i Mandanga a la 
final del concurs Sant Celoni Sona!  
 
Aquest dissabte a les 12 de la nit a la plaça de la Biblioteca tindrà lloc la final del Sant 
Celoni Sona! Concurs 2011. De tots els grups inscrits al concurs, que aquest any han 
estat vuit, el jurat, seguint els criteris anunciats a les bases del concurs, en va escollir 
quatre: els Ignation, els Codi obert, els Flying renos i els Mandagan.  
Ahir dimarts, però, els Codi obert van fer saber a l’organització que els hi sabia molt greu 
però que no podran actuar dissabte, per tant, només seran 3 els grups que actuaran a la 
final del concurs, i ho faran per aquest ordre: a les 12 h els Mandanga, continuaran a la 
1h els Ignation i tancaran la final del concurs  els Flying Renos. Com a premi, el grup 
guanyador podrà enregistrar 5 temes a un estudi de gravació. Molta sort a tots i...que 
guanyi el millor! 

 
 

La 2a Fira de Música Sound Celoni millora en quanti tat i qualitat de grups 
participants  
 
La segona Fira de Música al carrer Sound Celoni que va tenir lloc dissabte passat a la 
tarda va millorar en quantitat (28 grups) i en qualitat dels grups majoritàriament amateurs 
locals i del Baix Montseny. De les 5 de la tarda a les 10 de la nit, hi va haver actuacions 



simultànies i distribuïdes en diferents espais (plaça de la Vila, plaça de l’Església i carrer 
Major) amb música de tots els temps i estils. L’estudi de gravació que es va muntar a la 
nova Sala Bernat Martorell de Can Ramis va poder enregistrar una cançó de més de 12 
grups diferents que juntament amb la resta de participants formaran part del CD de la 2a 
Fira de Música Sound Celoni. L’organització de la fira va a càrrec de L’Associació Sound 
Celoni amb la col·laboració de l’ajuntament. 
 
 
 
 
47è Aplec sardanista aquest diumenge a la Rectoria Vella 

S’estrenarà una sardana dedicada als donants de san g del mestre Joan Lluís 
Moraleda i es recordarà el mestre Rafael Ferrer 
 
L’Agrupació sardanista Baix Montseny organitza aquest diumenge el 47è Aplec 
sardanista a la Rectoria Vella. La trobada començarà a les 11.30 h amb una ballada amb 
la Coble Tres Vents de la Catalunya Nord. Tot seguit el dinar obert a tothom i a la tarda, 
a partir de les 16.30 h, aplec amb les cobles Tres Vents, Mediterrània i Lluïsos. Durant la 
ballada de la tarda tindrà lloc el 16è concurs de colles improvisades que es limitarà a 10 
colles de 5 ò 6 parelles.  
 
A la tarda, s’estrenarà la sardana “Dóna vida” composada per Joan Lluís Moraleda 
dedicada a l’Associació de Donants de Sang i a totes les persones que alguna vegada 
han donat sang. A més, dins l’any Rafael Ferrer, que commemora el centenari del 
naixement d’aquest músic, violonista i compositor celoní, s’ha inclòs en el programa la 
sardana de conjunt Portal de l’Àngel, una de les més conegudes i balladores.  
 
 
 
Nova jornada de promoció de l’adopció d’animals dom èstics de companyia al 
mercat de dimecres 20 de juliol  

 
L’empresa que fa el servei municipal de recollida, acollida i  promoció de l’adopció 
d’animals domèstics, Help Guau, instal·larà dimecres vinent dia 20 de juliol un estant al 
mercat setmanal per promoure l’adopció de gats i gossos abandonats. A la darrera 
jornada que va tenir lloc el mes de maig, moltes persones es van interessar per aquests 
animals que també es poden consultar a www.helpguau.com o visitar-los directament 
(cita prèvia al 93 756 11 14).    
  
 
 
 
 


