
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 1 de febrer de 2012  

 
• Del 6 al 10 de febrer: Setmana d’inscripcions a la rua de Carnaval a l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana  
 

• Dijous 9 de febrer, lliurament de la 1a edició dels  Premis d’Emprenedoria i 
Empresa. Obertes les inscripcions a l’acte que comp tarà amb una xerrada 
de  “Com fer negocis a través de les xarxes socials ” 
 

• Uns 500 transistors de mides i estils diferents omp len la Rectoria Vella. 
L’exposició de Joan Julià sobre “El món dels ràdio transistors” es podrà 
visitar fins l’11 de març 

 
• Els joves del PQPI-PTT participen a una xerrada de sensibilització sobre el 

conflicte que genera l’extracció del Coltan a l’Àfr ica 
 

• Segueixen les Jornada de portes obertes a les escol es de Sant Celoni 
 

• Festa de Sant Antoni Abat: benedicció dels animals aquest diumenge a 
partir de 2/4 d’1  
 

• La Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni s ’adhereix al Voluntariat 
per la llengua 

 
 

• Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer d’Anse lm Clavé de Sant Celoni  
 

 
 
Del 6 al 10 de febrer: Setmana d’inscripcions a la rua de Carnaval a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana   
 
Tothom que vulgui fer una comparsa per la rua de Carnaval de Sant Celoni dissabte 18 
de febrer cal que s’inscrigui del 6 al 10 de febrer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al 
Safareig. Cada comparsa ha d’estar formada per 15 persones com a mínim, i ha de tenir 
2 responsables majors de 16 anys. L’Ajuntament aportarà 3 euros per persona per 
finançar les despeses de les disfresses i dels guarniments necessaris i també donarà 70 
euros per carrossa. En el moment de la inscripció a la rua, s’ha de saber el nombre de 
components de la comparsa, si es portarà música i carrossa. En el mateix moment també 
es poden comprar els tiquets pel sopar i el ball.  
 
Dissabte 18 de febrer  la rua sortirà a les 7 de la tarda del carrer Esteve Cardelús, 
darrere la Biblioteca. Després de la rua hi haurà el sopar popular a la pista coberta que 
costarà 5 euros per persona i està obert a tothom. Els tiquets es podran comprar a l’OAC 
del 6 al 10 de febrer amb targeta de crèdit.  



Per tancar la nit, a partir de 2/4 d’11 al pavelló, ball amb l’orquestra AQUARIO i el DJ 
MARVIN. El preu de l’entrada serà de 8 euros, menors fins a 7 anys gratuït, i només es 
vendran el mateix dia al pavelló.  Pels membre de les comparses serà més barat, 3 
euros, i s’hauran de comptar a l’OAC del  6 al 10 de febrer. 
 

 
 
Dijous 9 de febrer a les 7 de la tarda, lliurament de la 1a edició dels Premis 
d’Emprenedoria i Empresa  
 
Obertes les inscripcions a l’acte que comptarà amb una xerrada de  “Com fer 
negocis a través de les xarxes socials” 
 
La Sala Bernat Martorell de Can Ramis acollirà dijous vinent 9 de febrer a les 7 de la 
tarda, l’acte de lliurament de la 1a edició dels Premis d’Emprenedoria i Empresa 
organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni i les entitats Cercle Econòmic i Social Baix 
Montseny, Associació d’Emprenedors del Baix Montseny PIMEC i UBIC. 
  
L’objectiu dels Premis és distingir i fomentar la creació i consolidació d’activitats 
empresarials exemplars del territori, s’adreça a emprenedors i emprenedores, empreses 
de qualsevol sector econòmic, responsables politics i tècnics de l’administració i d’entitats 
socioeconòmiques. 

Durant l'acte, l'emprenedor, empresari i creador de la xarxa de negocis GRERA d'ajuda a 
professionals, Josep Alberti, pronunciarà la xerrada: Com fer negocis a través de les 
xarxes socials . 

Premis d’Emprenedoria i Empresa CATEGORIES: 

Millor projecte jove Premi: Lot de productes informàtics per un valor de 250 euros. 

Millor pla d’empresa Premi: Un any gratuït al Viver d’empreses de Sant Celoni. 

Millor empresa de nova creació Premi: Beca de formació empresarial a una escola de 
negocis per un import de 1.600 euros i un curs de coaching en veler. 

Millor empresa consolidada Premi: Placa distintiva i difusió del reconeixement 

Els guanyadors de totes les categories també obtindran un any gratuït de subscripció a 
les entitats convocants. 

Les persones que vulguin assistir a l'acte de lliur ament de Premis i a la xerrada, cal 
que s’inscriguin a www.santceloni.cat/premisemprenedoria  

 
 
Uns 500 transistors de diferents mides i estils omp len la Rectoria Vella. L’exposició 
de Joan Julià sobre “El món dels ràdio transistors”  es podrà visitar fins l’11 de 
març  
 

La Sala d’exposicions de la Rectoria Vella està plena de transistors de tots els estils, 
colors i mides dins la mostra “El món dels ràdio transistors” que ofereix el celoní Joan 
Julià. Dissabte a la tarda va tenir lloc la presentació de l’exposició que es podrà visitar 
fins l’11 de març.  



Uns 500 exemplars d’aquests aparells ompliran les sales de la Rectoria Vella, tots ells 
nous i en bon estat. Per aconseguir aquests ràdio transistors, Joan Julià hi ha dedicat 
anys de recerca: primer elaborant un llistat dels que volia aconseguir, triant els més 
representatius, i després adquirint-los. Durant la presentació, l’alcalde Joan Castaño va 
agrair a aquest celoní d’adopció el “treball persistent i la seva generositat, oferint- se 
cada dissabte de 6 a 7 de la tarda per fer una visi ta comentada a l’exposició”.  
 
Joan Julià, un apassionat pel món de la ràdio 
Joan Julià Enrich és pèrit industrial electricista, de la promoció de 1952 de la Universitat 
Industrial de Barcelona, i al llarg de la seva carrera professional ha ocupat diferents 
càrrecs en empreses d’electricitat i electrònica fins que es va jubilar l’any 1996. Fa uns 
50 anys que es va establir a Sant Celoni. S’ha interessat per la ràdio des de la infantesa i 
en els anys 70 es va convertir en radioaficionat amb l’indicatiu EA3BKS. Ha estat 
fundador i primer president de l’Associació Cultural Amics de la Ràdio. 
 
És autor dels llibres: Radio:  historia y técnica (1993), Radios españolas (1999), Radios y 
altoparlantes (2000), Radios: emisoras y receptores (2004) i ha publicat articles sobre 
ràdio a diverses revistes tècniques. També col·labora com a historiador al programa 
L’altra ràdio, de RNE R4. 
 
Des de 1985 ha realitzat més de 25 exposicions amb els aparells de ràdio de la seva 
col·lecció, amb la participació de la Unión de Radioaficionados Españoles, Fira 
Internacional de Barcelona, la Caixa, EAJ1 Ràdio Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Ministerio de Comunicaciones, Museo Nacional Reina Sofia, Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, Cabildo Insular de Tenerife i El Corte Inglés. El 1995 una part de 
la seva col·lecció es va poder veure a la Rectoria Vella de Sant Celoni, a l’exposició 
Temps de ràdio. Receptors del Museu Julià de la Ràdio. 
 
El Museu Julià de la Ràdio,  la seva col·lecció particular formada per uns 1.500 aparells, 
va estar obert al públic a Sant Celoni fins al 1996. El 2006 la col·lecció va passar a ser 
propietat del Museu Nacional  de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb seu a 
Terrassa. 
 
Apassionat pel món de la ràdio, Joan Julià s’ha especialitzat darrerament en els 
transistors. En aquesta exposició ens presenta part de la seva nova col·lecció de ràdio 
transistors. Està classificada en catorze apartats (històrics, espanyols, portàtils, 
miniatura...) seguint els mateixos criteris que ha establert al seu nou llibre, Radio 
transistores, actualment en procés d’edició. 

L’exposició es pot visitar  dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre i diumenges i 
festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. Tots els dissabtes de 6 a 
7 del vespre, Joan Julià ofereix una visita comentada.  

Punt 7 ràdio ha preparat dos programes lligats a la  mostra  

Des de Punt 7 s’ha volgut aprofundir en aquesta exposició i s’han preparat dos 
programes especials que giren al voltant dels ràdio transistors amb una conversa amb 
Joan Julià, l’autor de la mostra. El primer programa se centra en la revolució que va 
suposar la introducció d’aquest aparell a la societat i el segon fa una aproximació a les 
aficions i història lligada a la ràdio de Joan Julià. Dilluns 30 de gener es va emetre el 
primer i  dilluns 6 de febrer a les 10 de la nit, el segon. També es poden descarregar des 
del web santceloni.cat/radio.  

 
S’adjunta imatge 
 



 
 
Els joves del PQPI-PTT participen a una xerrada de sensibilització sobre el 
conflicte que genera l’extracció del Coltan a l’Âfr ica  
 
Els alumnes del programa de formació PQPI-PTT de Sant Celoni del perfil d’auxiliar en 
muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas van participar el passat  26 de gener 
a la xerrada “El conflicte del Coltan” dins l’assignatura de medi ambient a càrrec del 
fotògraf Jordi Rodri de l’organització Trenkalòs, grups en moviment.  
 
L’activitat, molt ben valorada pels joves, va servir per sensibilitzar i prendre consciència 
del conflicte que genera l’extracció d’aquest mineral i quines són les actituds i 
intervencions que, des d’aquí, es poden dur a terme per tal de minimitzar l’impacte que 
comporta l’explotació de les zones més desfavorides dels països en vies de 
desenvolupament . 
 
El Coltan és un mineral poc conegut, però molt utilitzat per la majoria d’empreses 
tecnològiques, des de els fabricants d’armes, mòbils, airbags, joguines electròniques fins 
els coets espacials. El 80% de les reserves d’aquest mineral està a l’Àfrica. Aquest 
mineral és de difícil reciclatge i altament contaminant. Els països on s’extreu aquest 
mineral no compten amb sistemes de control ambiental el que provoca la destrucció dels 
ecosistemes naturals i  l’augment del número d’espècies en perill d’extinció. A tot això, 
s’afegeix l’explotació de a població on estan les mines de Coltan on ha disminuït 
l’escolarització dels infants ja que molts d’ells deixen l’escola per començar a treballar en 
les mines de Coltan. 
 
Per a més informació http://www.trenkalos.org 
 
S’adjunta imatge 

 
 
Segueixen les Jornada de portes obertes a les escol es de Sant Celoni  

Continuen les jornades de portes obertes als centres escolars del municipi per donar a 
conèixer les escoles als possibles nous alumnes i les seves famílies. Calendari i horaris 
de les escoles pendents de fer Jornada de portes obertes: 

 
Centre escolar  Data Hora 

Col·legi La Salle Dissabte 4 de febrer de 10 a 13 h 
Escola Soler de Vilardell Dilluns 6 de febrer 17.15 h 

Escola Josep Pallerola i Roca 
Dilluns 13 de febrer 9.30 h 
Dimarts 14 de febrer 15.30 h 

Col·legi Cor de Maria Dissabte 3 de març de 10.30 a 13 h 
Escola L’Avet Roig Dimarts 7 de febrer 18 h 

 

 

 

Festa de Sant Antoni Abat: benedicció dels animals aquest diumenge a partir de 
2/4 d’1 

Aquest diumenge els carrers de Sant Celoni s’ompliran de cavalls i carruatges en la festa 
de Sant Antoni Abat que organitza la Comissió Sant Antoni Abat. Dissabte tindrà lloc el 



tradicional sopar de germanor i diumenge la benedicció dels animals. A les 10 del matí hi 
haurà la concentració al Sot de les Granotes, on els cavallistes esmorzaran i es 
prepararan per fer el recorregut fins a la plaça de l’Església on es procedirà a la 
benedicció. La benedicció dels animals serà a partir de 2/4 d’1.  

 
 
La Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni s ’adhereix al Voluntariat per la 
llengua  
 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Sant Celoni han signat un acord de col·laboració amb el Voluntariat per 
la llengua amb l’objectiu de promoure el programa. 
 
Els establiments adherits adquireixen el compromís de garantir que les persones que 
se’ls adrecin trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català, encara que el 
parlin amb dificultat i a informar el seu personal dels cursos de català que organitza el 
CNL del Vallès Oriental i donar-li facilitats perquè pugui assistir a aquests cursos.  

El CPNL es compromet, en la seva part de l’acord, a distribuir una llista dels establiments 
col·laboradors de Sant Celoni a totes les parelles lingüístiques que es formin a partir del 
programa Voluntariat per la llengua, a facilitar la incorporació del personal de 
l'establiment col·laborador en torn preferent als cursos que organitza el CNL del Vallès 
Oriental i a facilitar a l'establiment col·laborador la informació sobre el servei 
d'assessorament lingüístic. 

La Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni, formada per uns 150 establiments 
comercials, de restauració i de serveis, dóna suport a la llengua catalana i la té en 
compte a l’hora d’usar-la de manera preferent com a llengua vehicular de comunicació. 
 
“Establiments col·laboradors” s’emmarca en el projecte Voluntariat per la llengua, una 
iniciativa que pretén fomentar l’ús de la llengua catalana en les relacions personals 
posant en contacte una persona que parla habitualment català amb una altra que en té 
coneixements bàsics i que vol parlar-lo, perquè es trobin i parlin on vulguin i del que 
vulguin. 
 
 
 

Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer d’Anse lm Clavé Sant Celoni  

Els botiguers del carrer Anselm Clavé trauran la seva botiga al carrer aquest dissabte de 
10 a 20 h oferint preus de liquidació. L’anomenat Mercat de la Ganga l’organitza 
l’Associació de Veïns i Comerciants Anselm Clavé Centre. 
 

 


