
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 29 de febrer 

 

• L’Ajuntament de Sant Celoni i la Cambra de Comerç s umen esforços per 
fomentar la competitivitat de les empreses del Baix  Montseny 

 
• Prop de 60 sol·licituds pels horts públics al Molí de les Planes. Aquesta 

setmana es publicarà la llista provisional d’admeso s i exclosos  
 

• La primera Setmana literària aconsegueix convocar u n públic variat. Víctor 
del Árbol inaugura la trobada mensual amb autors lo cals Tast de Lletres 
amb molta força 
 

• Representants de les entitats i l’Ajuntament acorde n un nou plantejament de 
la Mostra d’Entitats. Es distribuirà en cinc dissab tes oferint activitats durant 
tot el dia a la plaça de la Vila. La Mostra es tanc arà amb un concert d’Els 
Amics de les Arts a l’Ateneu 
 

• Mestres d’escoles de música s’interessen pel model celoní de classes 
col·lectives d’instrument. Prop de 50 mestres es va n reunir la setmana 
passada a l’Ateneu 

 
• Sax Sala i System Formació ofereixen un curs d’angl ès comercial gratuït. 

Inscripcions fins el 19 de març a Sax Sala  
 

• El Bus Alícia s’instal·larà a la plaça de la Vila d e Sant Celoni del 6 al 10 de 
març. S’han programat tallers per a les escoles, fa mílies i de cuina i malaltia 
 

• L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ha ofert un a sessió informativa a 
professionals de la zona sobre cèdules d’habitabili tat 
 

• Els pisos de la Sra. Enriqueta a la plaça Carles Da mm recuperen la seva 
esplendor 
 

• El Mag Edgard omple la Sala Gran del teatre Ateneu amb el seu Déjà vu 
 

• Floquet de Neu , aquest dissabte en el 5è Cicle de Cinema Infantil  en Català  
 

• El Banc de sang recull 167 bosses, tot i la grip! 
 

• L’Associació Catalunya Contra el Càncer aconsegueix  recollir 2.800 euros 
que es destinaran a la investigació  
 
 
 



L’Ajuntament de Sant Celoni i la Cambra de Comerç s umen esforços per fomentar 
la competitivitat de les empreses del Baix Montseny  

L’Ajuntament de Sant Celoni i la Cambra de Comerç s’han reunit amb la voluntat de 
treballar conjuntament en diferents accions per fomentar la competitivitat de les 
empreses del Baix Montseny. Així ho van acordar el regidor de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, Jaume Tardy amb el Responsable de Delegacions de la 
Cambra, Josep Francí, en el marc d’una trobada que va tenir lloc la setmana passada a 
les instal·lacions de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.  

A partir de la llarga trajectòria de promoció de l’activitat econòmica i de suport a les 
empreses de l’àmbit municipal que tenen les dues institucions, s'ha analitzat la 
possibilitat de crear un espai de concertació d’actuacions entre el món empresarial i 
l’administració local.  

La primera actuació fruit d’aquesta col·laboració entre l’Ajuntament i la Cambra de 
Comerç serà la reunió entre representants de l’Ajuntament i la Unió de Polígons 
Industrials de Catalunya, que tindrà lloc dilluns vinent a Sant Celoni. En aquesta trobada 
es tractarà la possibilitat de portar a terme accions conjuntament, com ara la promoció de 
l’associacionisme entre les empreses instal·lades al Polígon Industrial o l’anàlisi i 
diagnòstic dels seus punts forts i marges de millora.  

El regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy valora molt positivament la suma 
d’esforços entre les dues institucions i  ha remarcat la importància “d’establir ponts de 
col·laboració entre els diferents actors que trebal len en l’àmbit de la promoció 
econòmica. I, en aquest punt,  la Cambra de Comerç i Indústria juga un rol 
important pel que fa, entre d’altres, al suport al teixit empresarial i a la 
internacionalització, elements claus per a les empr eses. Ajuntament i Cambra 
tenim interessos comuns, i n’hem d’aprofitar les si nèrgies”.   

(S’adjunta imatge)  
 

 
Prop de 60 sol·licituds pels horts públics al Molí de les Planes  
Aquesta setmana es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos  
 
L’Ajuntament ha rebut prop de 60 sol·licituds per optar a una parcel·la d’horta pública al 
polígon Molí de les Planes, a la zona verda paral·lela a la Tordera. Després de classificar 
i revisar la documentació, l’Ajuntament publicarà aquesta setmana al Tauler d’anuncis i al 
web municipal el llistat provisional d’admesos i exclosos, i dóna un període de 10 dies 
hàbils als afectats per presentar al·legacions.  
 
El procediment de selecció consta dels següents passos i calendari: 
 
Data Procediment  
Divendres, 16 de març de 2012 Publicació del llistat definitiu de sol·licituds 

admeses i excloses 
Dilluns, 19 de març de 2012, a 
les 12 h a la Sala de Plens 

Sorteig dels adjudicataris. Tal com indiquen les 
Bases, en primer lloc es determinaran els 
adjudicataris provinents de sol·licituds d’antics 
hortolans de la zona. Després es designaran els 
adjudicataris del torn reservat a persones amb 
necessitats econòmiques i/o socials. I finalment es 
determinarà, mitjançant sorteig, la resta 
d’adjudicataris. 
 
Un cop es tingui el llistat d’adjudicataris es 



procedirà al sorteig de les parcel·les. 
 
Els sol·licitants que no hagin pogut ser adjudicataris 
formaran part d’una llista d’espera, a partir de la 
qual s’aniran adjudicant les parcel·les que quedin 
lliures per renúncia o altre causa. 

Del 19 al 23 de març de 2012 Els adjudicataris hauran de fer el pagament del 
dipòsit o fiança, establert a les bases en 100 €. 

Dilluns, 26 de març de 2012, a 
les 18 h a la Sala d’Actes de la 
Rectoria Vella 

Acte de lliurament de les llicències i claus 

 
Aquest calendari permetrà als hortolans ocupar les seves parcel·les a partir del dia 27 de 
març de 2012.  
 
El parc d’horta municipal del polígon Molí de les Planes està format per 49 parcel·les de 
mides diverses (entre 59 i 120 m2), distribuïdes en dos sectors. A cadascuna de les 
parcel·les hi ha una presa d’aigua amb comptador, un compostador, un bidó gran per a 
l’emmagatzematge d’aigua i un recolzador de canyes. Cada parcel·la també té assignat 
un armari d’eines en un dels dos edificis comunitaris. L’obra quedarà acabada aquesta 
setmana, i durant les properes es farà un llaurat de les parcel·les per tal que els hortolans 
es trobin la terra en unes millors condicions. 
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
La primera Setmana literària aconsegueix convocar u n públic variat  
Víctor del Árbol inaugura la trobada mensual amb au tors locals Tast de Lletres 
amb molta força 
 
Més de 200 persones, entre infants i adults, van participar a les activitats programades 
durant la 1a Setmana Literària de Sant Celoni que va tenir lloc del 20 al 25 de febrer. La 
creativitat dels infants va quedar demostrada tant al taller d'il·lustració a partir del llibres 
de la Kveta Pacovska, com al de disfresses de personatges literaris. Els més petits van 
gaudir d'una concorreguda i divertida Petita Hora del Conte a l'Ateneu i Enric Casasses 
va delectar, amb el seu particular recital, els amants de la poesia. D’aquesta manera 
s’aconseguia l’objectiu, segons la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación “de fer 
arribar, tant a infants com a adults, el plaer de l ’escriptura i de la lectura.”  
 
Tast de Lletres, arrenca amb força! 
Coincidint amb la Setmana literària es va encetar un cicle mensual de trobades amb 
autors del Baix Montseny, anomenat Tast de Lletres, projecte impulsat des de la 
biblioteca i amb la col·laboració de les llibreries de Sant Celoni. Víctor del Árbol, va 
inaugurar Tast de Lletres, i els assistents van poder participar i gaudir d'una tertúlia al 
voltant de la temàtica del seu darrer llibre "La tristeza del samurai", que va ser emesa en 
diferit per Punt 7 ràdio (disponible al servei de ràdio a la carta www.santceloni.cat/ràdio).  
 
Tast de Lletres vol ser una trobada propera, on segons la regidora de Cultura, Júlia de la 
Encarnación “hi hagi, allò que moltes vegades manca, que és el contacte directe 
entre els autors i els lectors. Considerem que des de l’administració hem de donar 
suport als nostres artistes en totes les vessants c reatives. Nosaltres posem a 
l’abast tots el mitjans de què disposem i ells l’om plen de contingut cultural; és per 
això que cada autor organitzarà la trobada Tast de Lletres  com se senti més 
còmode.” 
 
(S’adjunta imatge) 
 



 
Representants de les entitats i l’Ajuntament acorde n un nou plantejament de la 
Mostra d’Entitats  
Es distribuirà en cinc dissabtes oferint activitats  durant tot el dia a la plaça de la 
Vila 
 
El passat dilluns 27 de febrer, representants de més de trenta entitats del municipi van 
participar en la reunió per concretar aspectes diversos de la mostra d’entitats 2012. Des 
de l’Ajuntament es proposa incorporar alguns canvis formulats a partir de la valoració de 
les edicions  i el canvi més destacat és que la mostra es distribuirà en cinc dissabtes a la 
tarda, de maig i juny, a la plaça de la Vila enlloc d’un dissabte tot el dia tal com s’havia fet 
fins ara. 
El programa s’està acabant de concretar amb les diferents entitats participants però la 
previsió és que cada dissabte previst  (5, 19, 26 de maig i 9 i 16 de juny) hi participin de 
vuit a deu entitats.  
La proposta manté els seus principis bàsics: 

• Donar a conèixer el treball de les entitats tot engrescant la ciutadania a participar 
en la vida associativa celonina. 

• Generar dinàmiques de treball comú, d’aprofitament de sinèrgies entre les 
mateixes entitats, creant xarxa i treballant amb corresponsabilitat. 

A més, amb la novetat d’enguany es va farà més visible l’activitat de les entitats i alhora 
hi ha dinamització i oferta diferents caps de setmana. 
 
El 16 de juny, coincidint amb tancament de la mostra, hi haurà una gran festa amb dos 
grups de castellers i a la nit el Concert del Amics de les Arts a l’Ateneu presentant el nou 
disc “Espècies per catalogar”. 
 
S’adjunta imatge 
  
 
Mestres d’escoles de música s’interessen pel model celoní de classes col·lectives 
d’instrument  
Prop de 50 mestres es van reunir la setmana passada  a l’Ateneu 
 
Prop de cinquanta mestres de diferents escoles de música de les comarques del Vallès 
Oriental i el Maresme, es van reunir el passat  24 de febrer a Sant Celoni en una jornada 
de treball sobre “Les classes col·lectives d’instrument”, a partir de l’exemple de les 
escoles de música de Mataró i Sant Celoni, totes dues capdavanteres en aquesta 
pedagogia. 
 
L’equip de mestres de l’Escola Municipal de Música de Sant Celoni va explicar als seus 
col·legues la pedagogia que se segueix a les classes col·lectives d’instrument, com a 
model ideal per a la motivació dels alumnes, que afavoreix el respecte i la responsabilitat 
envers els companys, estimula una competitivitat sana alhora que potencia les qualitats 
individuals de cadascú.  Les explicacions es van il·lustrar amb algunes filmacions que 
van servir per mostrar les eines, els recursos i la forma de treballar en grup que s’està 
aplicant a Sant Celoni.   
 
Aquesta va ser la segona jornada organitzada per la delegació comarcal de l’ACEM 
(Associació Catalana d’Escoles de Música) per debatre aquesta qüestió, la primera es va 
celebrar el gener a Mataró.  
 
S’adjunta imatge 
 
 



Sax Sala i System Formació ofereixen un curs d’angl ès comercial gratuït  
Inscripcions fins el 19 de març a Sax Sala 
 
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala juntament amb System-
Formació, organitzen un curs d’Anglès Comercial, obert a persones en situació d’atur i a 
treballadors en actiu. El curs començarà el 27 de març i finalitzarà el 8 de maig i es farà 
els dimarts, dijous i divendres, de 9.30 a 12.30 h. 

El curs es portarà a terme al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny de forma 
totalment gratuïta. Les persones que estiguin interessades han d’omplir un formulari que 
trobaran al web municipal  i presentar personalment la còpia del formulari  d’inscripció 
més la documentació sol·licitada abans del 19 de març a Sax Sala (c/Montserrat, 28).  
 
En el moment de presentar la documentació al centre, realitzaran la prova de nivell.  

La documentació que caldrà presentar en el moment de la inscripció és la següent: 

TREBALLADORS EN ACTIU 
 

• Fotocòpia del DNI  
• Última nòmina i/o documentació acreditativa del pagament dels autònoms. 

 
TREBALLADORS EN SITUACIÓ D'ATUR 
 

• Fotocòpia del DNI  
• Full de renovació del SOC actualitzat  
• Vida laboral o fotocòpia d’una nòmina antiga. 

 
REQUISIT D’ACCÉS 
 

• Coneixements previs d’anglès a nivell pre-intermediate, que es valoraran 
mitjançant una prova escrita en el moment de presentar la documentació 
sol·licitada. 

Per a més informació: Sax Sala telèfon 93 867 41 75 formacio@santceloni.cat 

Es pot consultar el temari del curs 
http://web.pimec.org/ca/avantatges/formacio/cataleg/AF0446 
 
 
 
El Bus Alícia s’instal·larà a la plaça de la Vila d e Sant Celoni del 6 al 10 de març  
S’han programat tallers per a les escoles, famílies  i de cuina i malaltia 
 
De dimarts 6 de març fins dissabte 10 de març, el Bus Alícia farà parada a Sant Celoni i 
s’instal·larà a la plaça de la Vila. El Bus Alícia és un projecte itinerant posat en marxa per 
la Fundació Alícia i la Obra Social Caixa Catalunya, que recorre  Catalunya per informar, 
educar i fer reflexionar als ciutadans sobre la importància de mantenir una alimentació 
saludable.  
 
El Bus Alícia disposa d’un espai expositiu d’uns 50 m², accessible també per a 
persones amb mobilitat reduïda. Integra un àmbit expositiu dotat de recursos 
audiovisuals i multimèdia, on, de manera rigorosa, lúdica i interactiva, s’explica i 
s’interpel·la els visitants sobre la producció, transformació, hàbits de consum i funció 
nutricional dels aliments.  Estarà obert al públic de 10.30 a 14.00 i de 15.00 a 19.30. Les 
visites són lliures.  
 



Així mateix, el Bus Alícia és una aula de cuina perfectament equipada per divulgar pel 
territori les recerques i els projectes que, en matèria de ciència, salut i patrimoni 
agroalimentari, es desenvolupen als laboratoris de la Fundació Alícia. Ofereix una sèrie 
de tallers de 45 o 60 minuts de durada (tallers escolars, tallers familiars, tallers per a 
persones amb restriccions alimentàries concretes, tallers temàtics de cuina, tradició i 
productes) que cal concertar prèviament i que tenen preu infantil (3 euros) i adult (5 ò 10 
euros).  
 
Durant la seva estada a Sant Celoni, es realitzaran tallers escolars cada dia de 10.30 h 
a 11.45 h destinats a fomentar els bons hàbits alimentaris on la cuina serà la eina que 
s'utilitzarà per aconseguir-ho. La durada del taller és de 45 minuts, i seran els següents: 
 
* 1º i 2º primària - Taller de producte: fruita, pa 
* 3º i 4º primària - Taller Temàtic : l'esmorzar 
* 5º i 6 primària -  Taller: Mengem bé? 
* 1º i 2º ESO  - Taller de consciència alimentària - Què menja el món? 
 
 
A més, també s’han programat tallers de cuina i malaltia:   
Dimarts 6  - taller cuina per diabètics: 17.30 h 
Dijous 8 - taller bàsic bus ( tots el públics): 17 h 
 Divendres 9 - taller "aquí  no es llença res" : 17.30 h 
Dissabte 10 - taller "cuina per menjar millor":  12 h 
 
Per reservar hora i rebre més informació podeu contactar directament amb la Secretària 
Tècnica d’aquest projecte: Toni Aparicio Tel. 902 109 350 // Fax. 902.200.004 
taparicio@alegria-activity.com. 
 
 
 
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ha ofert un a sessió informativa a 
professionals sobre cèdules d’habitabilitat  
  
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny va organitzar el passat 23 de febrer una sessió 
informativa dirigida als tècnics, administradors de finques i agents immobiliaris sobre la 
tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació (habitatges usats) que l’Oficina 
tramita entre d’altres serveis des de l’any 2009, per tal de fer extensiu aquest servei a 
tota ciutadania del Baix Montseny i evitar desplaçaments innecessaris a Barcelona i 
Girona. 
 
En la sessió informativa l’alcalde de Sant Celoni va fer una explicació dels antecedents 
de l’Oficina d’Habitatge i la seva expansió en el territori del Baix Montseny. Per part dels 
tècnics municipals, es van posar de manifest les avantatges -rapidesa, proximitat i 
disponibilitat per a consultes- que ofereix l’Oficina d’Habitatge vers els Serveis territorials 
a la vegada que s’informà que en breu es tindrà accés a la base de dades amb l’històric 
de cèdules des de l’any 1988 que agilitzarà encara més les renovacions de cèdules que 
han caducat. També es va fer esment de les modificacions que la llei 9/2011 (Ommnibus) 
pel que fa a l’habitabilitat. 
 
A la sessió informativa hi van assistir tècnics municipals de Arbúcies, Breda, Gualba, 
Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Vallgorguina així com una desena 
d’arquitectes i aparelladors amb despatx professional al Baix Montseny. 
 
S’adjunta imatge 
 
 
Els pisos de la Sra. Enriqueta a la plaça Carles Da mm recuperen la seva esplendor  



Gràcies a la iniciativa dels propietaris i al bon ofici del pintor Josep Clapés  s'estan 
rehabilitant unes quantes de les façanes dels anomenats pisos de la Sra. Enriqueta, al 
carrer de Carles Damm. Així s'acaba d'embellir aquest racó del poble, que compta amb 
una atractiva plaça al davant que també s'ha renovat darrerament. Les obres de 
restauració van començar la tardor de 2011 i encara continuen. Actualment s'han 
recuperat les façanes de tres de les cases i s'està treballant en la quarta edificació de les 
sis que formen el conjunt. 

L'Ajuntament va començar a endreçar la plaça de Carles Damm l'estiu de 1999. 
Aleshores s'hi van col·locar unes artístiques baranes de ferro imitant les que hi havia 
hagut; es van restaurar els pilars d'obra que sostenien les antigues portes del parc; es va 
renovar l'arbrat, els bancs i els fanals, i s'hi van instal·lar els jocs infantils. La segona i 
definitiva fase de remodelació de la plaça es va dur a terme el febrer de 2011, després 
de les obres d'eliminació del pas a nivell i la construcció del nou pas de vianants sota la 
via. En aquesta intervenció es van acabar les tanques perimetrals i es van arranjar els 
marges del carrer Canàries. La plaça de Carles Damm, que ha recuperat la placidesa i 
l'encant d'anys enrere, és un bon mirador encarat al Montnegre. La millora de les façanes 
contribueix a completar d’encant d’aquest bell indret. 

Origen dels pisos de la Sra. Enriqueta  
Enriqueta Puig Morell  es va fer càrrec del negoci familiar, una cerveseria i dipòsit de gel 
al carrer Rauric de Barcelona, a través del qual va fer una amistat especial amb 
l'empresari cerveser Carles Damm . Afectada per una malaltia pulmonar, el metge li va 
recomanar els aires del Montseny i el 1920 es va comprar una caseta a Sant Celoni, a 
l'altra costat de la via del tren, on passava temporades fins que s'hi va establir 
definitivament cap al 1935. És la casa coneguda com la torre de la Sra. Enriqueta , torre 
on també van estiuejar Carles Damm i la seva esposa. El 1923 es van començar a 
construir les sis cases adossades, de dues plantes cadascuna i amb dos pisos per 
planta, les quals es van acabar le 1924. El grup de cases, conegudes com els pisos de la 
Sra. Enriqueta, es llogaven a estiuejants amb els mobles i tot el parament. Abans de la 
Guerra Civil en aquest indret s'hi seguia la vida plaent d'una colònia d'estiuejants. El 
1931 Carles Damm va urbanitzar el parc davant dels pisos perquè servís d'esplai a 
estiuejants i residents. Estava envoltat amb una tanca vegetal i tenia diversos portals 
d'accés, destacats amb pilars de maó, amb portes de fusta als inicis i, posteriorment, de 
ferro. Després de la Guerra els temps van canviar i els pisos es van llogar a gent de Sant 
Celoni i a empreses. Maria Martínez Pérez, per exemple, hi va tenir una acadèmia entre 
els anys quaranta i seixanta. 

S’adjunten imatges 
 
 
 
El Mag Edgard omple la Sala Gran del teatre Ateneu amb el seu Déjà vu  
 
Dissabte a la tarda, dins la programació estable de teatre, música i dansa A l’Ateneu 
2012, la Sala Gran es va omplir de gom a gom per veure l’últim espectacle del Mag 
Edgard Déjà vu. Un espectacles de màgia dirigit per Jordi Duran i Josep Maria Lari, on 
grans i petits van gaudir dels trucs de màgia més tradicionals emmarcats en una 
escenografia molt acurada. Per tots aquells que es van quedar amb les ganes de veure 
l’espectacle o que vulguin repetir, l’Ajuntament programarà per Festes de Sant Martí el 
Mag Edgard i el seu nou espectacle Vintage. 
 
www.santceloni.cat/alateneu 

 
S’ajunta imatge. ATENCIÓ, autor: Sergi Roel Creus 
 
 



Floquet de Neu , aquest dissabte en el 5è Cicle de Cinema Infantil  en Català  

 
Floquet de Neu és la pel·lícula que es podrà veure aquest dissabte als cinemes Ocine de 
Sant Celoni dins el 5è Cicle de Cinema Infantil en Català que va començar dissabte 
passat. Les sessions es projecten a les 16.15 h al preu únic de l’entrada de 4 euros. El 
Cinema Infantil en Català, impulsat per la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya s’allargarà fins el 4 de març.  

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Banc de sang recull 167 bosses, tot i la grip!  
 
Tot i l’epidèmia de grip, el Banc de sang del cap de setmana passat a Sant Celoni va 
aconseguir 167 bosses, segons ha informat l’Associació de Donants de sang del Vallès 
Oriental. En total es van acostar a can Ramis 180 persones, però no totes complien els 
requisits per ser donant, perquè havien estat refredats en els últims dies, havien viatjat a 
l’estranger, tenien la pressió baixa o havien visitat el dentista en els darrers mesos.   
 
El banc de sang tornarà a instal·lar-se a Sant Celoni el 25 i 26 de maig.  
 

 

Els barrufets , pel·lícula que combina animació i imatge real i està basada en els 
personatges creats per Peyo.  
 
Floquet de neu , una bonica història inspirada en el mític goril·la albí que va viure al Zoo de 
Barcelona. 
 
Tintin i el secret de l’Unicorn , un clàssic del còmic portat al cinema per Spielberg. 
 
El gat amb botes , les heroiques aventures del brillant espadatxí molt abans de conèixer 
Shreck. 
 
Alvin i els esquirols 3 ,  les noves i esbojarrades aventures de l’esquirol Alvin 



L’Associació Catalunya Contra el Càncer aconsegueix  recollir 2.800 euros que es 
destinaran a la investigació  
 
L’Associació Catalunya Contra el Càncer ha tancat l’exposició i venda de manualitats i 
quadres a Can Ramis amb  una valoració positiva. Durant els dies de la mostra s’han 
recollit 2.800 euros que aniran destinats a la investigació sobre el càncer. La recaptació 
aconseguida és una mica inferior a la de l’any anterior  però, tot i això, des de 
l’associació, estan satisfetes del que s’ha recollit tenint present la situació econòmica 
actual. En total es van exposar 296 objectes de tot tipus i preus. La majoria d’imports 
rondaven entre els 10 i 20 euros.  
 


