
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 18 de gener de 2012  

 
• L’apagada selectiva de fanals començarà aquesta set mana a les zones 

industrials 
 

• Es presenta la programació de Teatre, música i dans a A l’Ateneu amb més 
espectacles familiars. Dilluns comença la venda de les entrades anticipades 
al Centre Municipal d’Expressió 
 

• Sax Sala posa en marxa un curs d’informàtica dins l ’oferta de formació 
ocupacional per a persones aturades 
 

• Signatura de l’acta oficial d’autorització d’ús de la passera de Can Draper 
 

• L’Ajuntament signa un conveni amb la Fundació LAR q ue tutela persones 
amb malaltia mental del municipi  
 

• Ajornat l’inici de les obres de reurbanització del carrer Major 

• La Biblioteca de l’Institut Baix Montseny ha estat reconeguda pel Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catal unya 

• Posa’t en forma,  nou programa de Punt 7 Ràdio i el Centre Municipal  
d’Esports Sot de les Granotes. S’emetrà els dimarts  a les 20.30, dimecres a 
les 8 i 13.30 h, després de l’Info 7 

• Sessions’n’sona aquest dissabte a l’Ateneu amb Some thing about May, 
Codi Obert i Malson. Punt 7 ràdio entrevista els tr es grups a 
Sessions’n’ràdio que s’emet divendres a les 23 h i dilluns a les 22 h 

• Presentació del llibre 'Boscos de Catalunya' de Mar tí Boada i Francisco 
Javier Gómez aquest dissabte a les 7 del vespre a l a Sala Bernat Martorell 
de Can Ramis  
 

• Obertes les inscripcions a la sessió de recursos li ngüístics a Internet per 
treballar en català al comerç  

 

 

 

L’apagada selectiva de fanals començarà aquesta set mana a les zones industrials  
La mesura s’inscriu el en Pla d’estalvi energètic p er reduir el consum i la despesa 
 
A finals d’aquesta setmana començarà a aplicar-se l’apagada selectiva de fanals als 
polígons industrials dins el Pla d’estalvi energètic engegat per l’Ajuntament de Sant 



Celoni per reduir el consum i la despesa en l’enllumenat públic i els equipaments 
municipals. A continuació, i de forma progressiva al llarg de les properes 5 setmanes 
s’actuarà a les urbanitzacions i el nucli urbà. 

Tècnics municipals han avaluat punt a punt cada fanal amb l’objectiu de garantir sempre 
la seguretat del trànsit de vehicles i de vianants. Tots els fanals que s’apaguin dins el Pla 
d’estalvi energètic estaran marcats amb  un adhesiu que indica que està temporalment 
fora de servei.  

Sant Celoni té més de 80 contractes d’enllumenat públic amb aproximadament 2.500 
punts de llum. Està previst actuar sobre totes les pòlisses del municipi aplicant criteris 
tècnics (possibilitat de regulació, disminució de la intensitat, apagada selectiva de punts 
de llum) i de seguretat (viària, de les persones i de les propietats).  
 
L’actuació sobre l’enllumenat públic, que suposa el gruix més important de la despesa 
energètica, permetrà aconseguir una reducció en el consum d’un 25%.  

En una segona fase s’actuarà sobre les oficines municipals i els equipaments públics, 
com ara les instal·lacions esportives i les escoles, on es pot estalviar energia mitjançant 
l'aplicació de plans d'acció energètics i, també en molts casos, a través de la 
col·laboració ciutadana. De fet, ja hi ha equipaments que han implantat sistemes de 
gestió ambiental com el Safareig, l’Ateneu- Centre Municipal d’Expressió, el Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes i la Biblioteca, dins la política d’incorporació de 
criteris de sostenibilitat en la gestió municipal que impulsa l'Ajuntament de Sant Celoni. 

(S’adjunta imatge de l’adhesiu)  
 
 
Engega la programació de Teatre, música i dansa A l ’Ateneu amb més espectacles 
familiars  
 
Dilluns comença la venda de les entrades anticipade s al Centre Municipal 
d’Expressió 
 
Sant Celoni ha presentat la programació de Teatre, música i dansa A l’Ateneu que 
abarca del gener al juny de 2012. Espectacles de registres tan diferents com el musical 
La Ventafocs, l’obra de teatre L’espera amb Clara Segura, Marta Marco i Isabel Rocatti o 
música de la mà del Bigoti Vermell d’Anna Roig i L’ombre de ton chien, es donaran cita al 
Teatre Municipal Ateneu al costat de circ amb l’Ateneu Popular 9 Barris i un llarg 
etcètera.   
 
Segons ha explicat la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación,  s’ha treballat per 
aconseguir “una programació que tingui present els diferents p úblics i franges 
d’edat, amb més espectacles familiars programats a les tardes i en horaris que 
facilitin a tothom venir al teatre”.  
 
Dilluns vinent, 23 de gener, es posen a la venda les entrades anticipades dels 
espectacles de la programació A l’Ateneu. La venda es farà de dilluns a dijous, de 10 a 
13 h i de 17 a 20 h, al Centre Municipal d’Expressió, al carrer Sant Josep, 18.  
 
Pel que fa als preus de les entrades, s’ha fet un esforç per abaratir-ne el preu perquè tal i 
com explica la regidora de Cultura, “creiem que la cultura no ha de ser considerada 
un luxe, sinó un dret, i per aquest motiu, volem qu e les entrades tinguin preus 
assequibles”.  Les entrades pel públic general a la programació estable costaran 10 
euros, amb descomptes del 50% per a majors de 65 i menors de 14 anys o joves entre 
14 i 30 anys amb el Carnet Jove. 



 
 
Programació estable  
Així podrem gaudir de la dansa contemporània dels germans Serra i la seva companyia 
CollectifPoPs dissabte 28 de gener a les 8 del vespre, teatre amb Nit de ràdio dos punt 
zero de FlyHard Produccions dissabte 11 de febrer a les 8 del vespre i L’espera amb 
Clara Segura, Marta Marco i Isabel Rocatti divendres 4 de maig a les 10 del vespre; 
música amb el Bigoti Vermell d’Anna Roig i L’ombre de ton chien dissabte 24 de març a 
les 8 del vespre i la presentació del  Producto Interior Bruto vol. I i vol. II  de Joan Colomo 
divendres 20 d’abril a les 10 de la nit, per qui li agradi el circ aquesta vegada no es pot 
deixar perdre Circumstàncies, 15è circ d’hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris diumenge 15 
d’abril a les 6 de la tarda (espectacle que es va programar dins els Dijous a la Fresca 
2011 i que no es va poder veure per la desafortunada lesió d’un dels acròbates), màgia 
de la mà del Mag Edgard dissabte 25 de febrer a les 6 de la tarda i La Ventafocs, el 
musical amb ritme dels 50 que farà gaudir a grans i petits amb una Ventafocs...diferent, 
diumenge 11 de març a les 6 de la tarda. 
 
Proposta de creació local de qualitat 
La programació A l’Ateneu també recull una molt bona proposta de creació local; els tres 
grups de teatre local presenten espectacle: Trocateatre ho farà amb Cancún, Tramoia 
amb “Florido pensil” el retorn... i Rebrot Teatre amb Primera plana.  
 
Entre les novetats d’aquest any també hi ha l’organització d’una sortida al Teatre 
Nacional de Catalunya en autocar a veure Agost, de Tracy Letts, a la Sala Gran. 
Autocars Barba sortirà de la plaça Comte del Montseny dissabte, 19 de maig, per gaudir 
d’aquesta comèdia àcida i punyent sobre la família, amb Emma Vilarasau, Anna Lizaran i 
Abel Folk entre d’altres. Les persones que hi vulguin anar cal que facin la  reserva i 
pagament corresponent  abans de dijous, 29 de març, també al Centre Municipal 
d’Expressió.  
 
Tota la informació a www.santceloni.cat/alateneu 
 
 
Sax Sala posa en marxa un curs d’informàtica dins l ’oferta de formació 
ocupacional per a persones aturades   
 
Aquesta setmana ha començat un curs d’informàtica d’usuari dins l’oferta de formació 
ocupacional que ofereix el Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala 
per a persones en situació d’atur.  
 
Es tracta del segon curs subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya que s’ofereix 
Sax Sala des que el mes de setembre es va homologar el centre per poder-hi impartir 
formació ocupacional. Les especialitats formatives que el Servei d’Ocupació de 
Catalunya van autoritzar són la de treballador forestal  i informàtica d'usuari – actualment  
en curs- , informació al client, administratiu polivalent per a pimes, monitors d'activitats de 
lleure infantil i juvenil i auxiliar d'infermeria en geriatria.  
 
Del total de cinc accions formatives demanades per Sax Sala, el Servei d'Ocupació de 
Catalunya va atorgar una subvenció per a l'organització dels dos cursos actuals - 
treballadors forestals i informàtica d'usuari- que estan seguint 30 persones escollides 
entre les més de 200 que s’hi ha interessat. 
 
Les classes permetran als alumnes participants millorar la seva formació i les possibilitats 
d'ocupació en un sector com el forestal, amb molta presència al territori i que, malgrat la 
conjuntura econòmica actual, presenta bones perspectives, o incrementar els seus 
coneixements en una matèria transversal i tan necessària com és la informàtica. 



 
Totes aquestes accions se sumen a les ja programades a Sax Sala, com ara ofimàtica, 
monitor de lleure, formació en tècniques de recerca de feina o de l'oferta estructural, com 
el programa PQPI-PTT o accés al sistema d'ensenyament reglat. 
 
 
Signatura de l’acta oficial d’autorització d’ús de la passera de Can Draper  
 
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño i el gerent d’Aigües del Ter-Llobregat, Josep 
Rodríguez van signar divendres 13 de gener l’acta d’autorització d’ús de la passera de 
Can Draper.  L’obra ja està acabada des del mes de juliol, però quedava pendent l’acte 
formal de lliurament, per mitjà del qual l’Ajuntament es responsabilitza del manteniment 
dels elements corresponents a la passera (paviments, baranes i accessos).  
 
La passera de Can Draper dóna continuïtat al carrer de la Baixada del Vapor a la zona 
de Can Pàmies. La  passera cobreix el total de la llum de 54 metres de longitud amb un 
pas útil de 2,40 metres per a vianants i ciclistes.  

Recordem que inicialment l'Ajuntament de Sant Celoni treballava amb el projecte de 
construcció d'una nova passera per refer la que es va endur el riu els anys setanta però 
amb motiu del pas de la canonada d'ATLL per Sant Celoni, i aprofitant les dificultats 
tècniques que suposava un creuament soterrat de la infraestructura a la zona de Can 
Draper, es va  aprovar la proposta de construcció d'un aqüeducte amb un pas de 
vianants i bicicletes al seu damunt. 
 
(S’adjunta imatge de la visita de l’alcalde amb el gerent d’Aigües Ter Llobregat) 
 
 
L’Ajuntament signa un conveni amb la Fundació LAR q ue tutela persones amb 
malaltia mental del municipi  
 
L’aportació municipal és de 600 euros 
 
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño i el president de la Fundació Privada Lar, Alfons 
Navarro  van signar la setmana passada un conveni que estableix la concessió d’una 
subvenció de 600 euros per part de l’Ajuntament per al desenvolupament, durant l’any 
2011, d’activitats de suport a les persones amb malaltia mental que aquesta fundació té 
tutelades. 
 
La Fundació Privada Lar per a malalts mentals és una entitat sense ànim de lucre 
dedicada a les persones amb malaltia mental. Les principals línies per a l’atenció del 
malalt mental, emmarquen tres grans àrees d’actuació: exercir les funcions tutelars com 
a tutor, curador o administrador de béns, atenent a les mesures de control que 
estableixin els familiars o la mateixa persona malalta mental, promovent l’assoliment i la 
disposició dels mitjans suficients per al desenvolupament adequat de la tutela; vetllar pel 
tutelat, oferint un servei d’atenció especialitzada, exercint en el seu cas la defensa 
judicial; facilitar l’accés a les activitats d’assistència, prevenció, rehabilitació, reinserció, 
integració sociolaboral i formació, que afavoreixin la seva integració. En aquest context, 
la Fundació atén diverses persones residents a Sant Celoni. 
 
(S’adjunta imatge de l’acte de signatura)  
 
 
Ajornat l’inici de les obres de reurbanització del carrer Major  
 



Les obres de millora de la connexió de la zona de vianants del carrer Major a l’alçada del 
carrer Sant Martí havien d’iniciar-se aquest mes de gener, un cop signat el Conveni de 
col·laboració amb el Ministeri de Foment. No obstant això, adduint motius financers, el 
Ministeri ha comunicat a l’Ajuntament que aquesta signatura no és possible actualment i, 
per tant, l’inici de les obres de reurbanització s'haurà d'ajornar. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni està en contacte amb el Ministeri per tal d’intentar continuar 
amb la seva tramitació i portar a terme aquest projecte de reurbanització, inclòs en la Llei 
dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2011. 
 

La Biblioteca de l’Institut Baix Montseny ha estat reconeguda pel Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya  

La Biblioteca de l’Institut Baix Montseny ha estat seleccionada per formar part del 
projecte bdpuntedu , un projecte que es porta a terme en col·laboració amb el Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. D’aquesta manera, l’institut rebrà 
assessorament, i consultoria per part del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes i, el que és més important encara, disposarà d'una persona 
especialitzada en biblioteconomia i documentació que donarà l'ajut professional 
necessari per desenvolupar tasques relacionades amb l'organització i la dinamització de 
la biblioteca.  

Fa tres anys la biblioteca de l’institut Baix Montseny va entrar a formar part de les 
biblioteques escolars puntedu i això ha significat, entre d'altres coses, que tres 
professores del centre han rebut una formació específica en gestió del programa 
epèrgam i en competència informacional a més d’una quantitat econòmica per dur a 
terme accions de reforç vinculades a l'organització, gestió i dinamització de la biblioteca 
escolar. 

Amb aquest nou reconeixGràcies a aquesta col·laboració la biblioteca millorarà la seva 
gestió i dinamització esdevindrà una de les millors biblioteques escolars. 

 
Posa’t en forma,  nou programa de Punt 7 Ràdio i el Centre Municipal  d’Esports Sot 
de les Granotes  
S’emetrà els dimarts a les 20.30, dimecres a les 8 i 13.30 h, després de l’Info 7 
 
A partir del dimarts 24 de gener Punt 7 ràdio emetrà uns petits espais amb consells per 
posar-se en forma. A cada episodi la directora del CME Sot de les Granotes, Raquel 
Benavides, explicarà algunes recomanacions per baixar pes, millorar la tonificació del 
cos i per fer un bon escalfament entre d’altres aspectes esportius.  
 
Posa’t en forma s’emetrà els dimarts a les 20.30, els dimecres a les 8 i a l es 13.30 
després de l’Info 7.  A més, també us podreu descarregar els consells des del web 
santceloni.cat/radio a l’apartat de Ràdio a la Carta. 
 
Si voleu que us resolguin algun dubte sobre la pràctica esportiva o necessiteu 
assessorament, podeu enviar els vostres comentaris a radio@santceloni.cat 
 
 
Sessions’n’sona aquest dissabte a l’Ateneu amb Some thing about May, Codi Obert 
i Malson  
Punt 7 ràdio entrevista els tres grups a Sessions’n ’ràdio que s’emet divendres a 
les 23 h i dilluns a les 22 h 



 
Els grups Something about May, Codi Obert i Malson actuaran aquest dissabte a les 11 
de la nit a la Sala Petita de l’Ateneu en una nova edició de Sessions’n’sona, un espai de  
promoció dels grups de música amateurs i semiprofessionals de Sant Celoni i el Baix 
Montseny.  
 
El directe anirà acompanyat de les activitats de JASC (Joventut Alternativa de Sant 
Celoni), l’entitat celonina que ja fa un parell d’anys aposta per un oci alternatiu a Sant 
Celoni, tot fomentant la cultura d’una forma activa, dinàmica i participativa. 
 
 
Coincidint amb els nous concerts del Sessions’n’sona, Punt 7 ràdio emetrà un nou 
programa del Sessions’n’ràdio. A partir d’ara aquest espai, conduït per la Gemma Grau, 
s’emetrà el divendres a les 23 h de la mateixa setmana del concert i el dilluns següent a 
les 22 h. Aquí la periodista parla amb les formacions musicals programades dins aquest 
cicle de concerts sobre la seva música, les seves influències i inquietuds. També el 
podreu descarregar a través del web santceloni.cat/radio, a l’apartat de Ràdio a la Carta. 
 

  
Presentació del llibre 'Boscos de Catalunya' de Mar tí Boada i Francisco Javier 
Gómez aquest dissabte a les 7 del vespre a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis  
 
La Sala Bernat Martorell acollirà aquest dissabte 21 de gener a les 7 de la tarda la 
presentació del llibre “Boscos de Catalunya” dirigit i escrit pel celoní Dr. Martí Boada i pel 
Dr. Francisco Javier Gómez, ambdós investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) de la UAB. A més dels autors, a la presentació hi intervindran l’alcalde 
de Sant Celoni, Joan Castaño, i el degà de la Facultat de Ciències de la UAB, Dr. Jordi 
Bartrolí, que pronunciarà la conferència "Boscos i futur".  

Es tracta d'una obra divulgativa que descriu els tipus de boscos que hi ha a Catalunya 
des del punt de vista científic i des del punt de vista dels usos socials que se'n fan. Es 
parla també de la situació dels boscos a nivell mundial, tot explicant els perills a que 
s'enfronten avui dia. 

L'obra, publicada per Lunwerg Editores en una cuidada edició en català, castellà i anglès, 
compta amb nombroses i magnífiques fotografies dels mateixos autors. La publicació 
d'aquest llibre s'emmarca dins de l'Any Internacional dels Boscos, del qual Martí Boada, 
professor del Departament de Geografia de la UAB, és comissari per designació de la 
Generalitat de Catalunya. 

La presentació d’aquest llibre l’organitza la llibr eria L’Alguer 7 i l’Ajuntament de 
Sant Celoni amb la col·laboració d’Òmnium Cultural del Baix Montseny. 
 
 
 
Obertes les inscripcions a la sessió de recursos li ngüístics a Internet per treballar 
en català al comerç  
 
La Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni i el CNL del Vallès Oriental – Oficina 
de Català de Sant Celoni organitzen una sessió sobre recursos lingüístics a Internet per 
treballar en català. La sessió està adreçada al món socioeconòmic i pretén donar a 
conèixer els recursos que hi ha a la xarxa per tal d’aconseguir l’autonomia lingüística. 
Internet ofereix moltes eines per a l’autocorrecció, la traducció i, en general, per a la 
redacció i edició de textos; aquesta sessió pretén fer-les properes i manejables. 
 



La sessió tindrà lloc dimecres 29 de febrer de 2012 de 15 a 16 hores a la Sala Polivalent 
de Sax Sala (c. Montserrat, 28).  
 
Per assistir-hi, cal confirmar l’assistència com més aviat millor al correu electrònic 
info@santcelonicom.com amb el nom de l’establiment i el nombre de persones que hi 
assistiran. 
 


