
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dijous, 12 d’abril 

 
• La implantació del sistema de qualitat al Sax Sala seguirà una fórmula 

innovadora basada en la formació. 5 alumnes comença ran dijous 12 d’abril 
el curs de Tècnic de gestió de qualitat 
 

• S’organitzen a Sant Celoni, per primera vegada, els  exàmens oficials 
d’anglès de la Universitat de Cambridge 
 

• Dimarts 17 d’abril a les 11 h, nova prova de sirene s d'accident químic. La 
ciutadania no cal que faci res 

 
• El proper dissabte 14 d'abril la plaça de la Vila d e Sant Celoni acollirà una 

nova edició de l'Agromercat 
 

• El jove poeta David Jiménez i Cot, protagonista del  proper Tast de Lletres 
d’aquest divendres 
 

• Circ a l’Ateneu aquest diumenge amb  Circumstàncies, 15è circ d’hivern de 
L’Ateneu Popular 9 Barris  
 

• Aquest dissabte… doble sessió de Sessions’n’sona!!.  Punt 7 ràdio 
entrevista alguns dels grups divendres a les 11 h a l Sessions’n’radio 
 

• De l'11 al 16 d'abril, inscripcions per a la sortid a a Lleida per visitar la Seu 
Vella i el nucli antic 
 

• A partir de demà,  entrades a la venta pel concert dels Amics de les Arts a 
Sant Celoni del 16 de juny. A través de la xarxa, a  www.ticketea.com , i a 
partir de dilluns 23 d’abril al Centre Municipal d’ Expressió 
 
 

 
 
 
La implantació del sistema de qualitat al Sax Sala seguirà una fórmula innovadora 
basada en la formació  
5 alumnes començaran dijous 12 d’abril el curs de T ècnic de gestió de qualitat 
 
La implantació del sistema de qualitat al Centre de formació i ocupació Sax Sala es durà 
a terme a través d'una fórmula innovadora basada en la formació, amb què cinc alumnes 
aprendran a conèixer les tasques de consultor intern mentre desenvolupen el procés 
d’implantació de la ISO 9001. Dijous 12 d’abril començaran el curs de formació en Tècnic 
de gestió de qualitat – auditor intern de qualitat.  
 
L’alcalde, Joan Castaño, destaca el treball “d’acompanyament i formació del grup 
que, sota la supervisió directa del consultor, rebr an una formació teòrica i pràctica 



que els permetrà aconseguir els títols de Tècnic de  gestió de qualitat, emès per 
l'Ajuntament de Sant Celoni, i Auditor intern de qu alitat, emès per Certinorm”.  
 
El regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, assenyala que “aquesta 
metodologia assoleix el doble objectiu d’implantar el sistema de qualitat a Sax Sala 
i, a la vegada, oferir formació com a consultors a un grup de 5 alumnes. 
Confirmem, així, l’aposta per la formació en els di ferents àmbits, tot aprofitant les 
oportunitats que se’ns plantegen.” Segons ha explicat Jaume Tardy, aquest és el cas 
de la certificació ISO 9001, una certificació que el Sax Sala ha d’obtenir abans del 30 
d’abril de 2014 per la qual “haguéssim pogut contractar una empresa privada pe rquè 
emetés el certificat, però no tindríem el valor afe git de formar cinc persones en 
aquest àmbit en uns cursos gratuïts. Una iniciativa  que encaixa perfectament en 
els objectius i les finalitats del Centre de Formac ió i Ocupació del Baix Montseny”. 
 
Aquesta nova formació se suma als dos cursos de adreçats a persones en situació d’atur 
que, per primera vegada, s’han impartit a Sant Celoni gràcies a l’homologació del Sax 
Sala per part del Servei d’Ocupació de Catalunya com a centre col·laborador per a 
impartir formació ocupacional: un curs de treballadors forestals i un curs d’informàtica 
d’usuari.  
 
L’alcalde, Joan Castaño, considera que “gràcies a l’homologació com a centre 
col·laborador, aconseguida a l’octubre de l’any pas sat, es preveu que els propers 
anys aquesta oferta formativa subvencionada per la Generalitat pugui créixer i, per 
tant, poder oferir un major número de cursos de div erses matèries a la població en 
situació d’atur”.  
  
El SOC estableix que els centres que imparteixin formació per a l’ocupació estan obligats 
a obtenir la certificació de qualitat corresponent del seu sistema de gestió, expedida per 
un organisme certificador degudament acreditat davant l’Entitat Nacional d’Acreditació 
(ENAC), en el termini de dos anys a partir de la data de finalització de la primera acció 
subvencionada.  
 
Per aquest motiu, el Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala ha 
d’obtenir la certificació de qualitat ISO 9001 abans del 30 d’abril del 2014. Atès que el 
procés d’implantació és de 12 mesos i que, posteriorment, s’ha de realitzar la certificació 
per part d’una entitat externa, “s’ha considerat important iniciar el procés de 
certificació al més aviat possible”,  confirma el regidor de Promoció Econòmica.  
 
** dijous 12 d’abril a les 16 h enviarem imatge de l’inici del curs 
 
 
S’organitzen a Sant Celoni, per primera vegada, els  exàmens oficials d’anglès de la 
Universitat de Cambridge  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’associació Cambridge ESOL Examinations Centre – 
Granollers signaran aquest divendres un conveni per fer els exàmens oficials d’anglès de 
la Universitat de Cambridge a Sant Celoni. L’Associació Cambridge ESOL Examinations 
Centre – Granollers és entitat autoritzada per Cambridge University per gestionar a 
Catalunya els seus exàmens oficials. A aquesta entitat pertanyen, entre d’altres, les 
acadèmies privades d’anglès del municipi. 
 
L’ajuntament de Sant Celoni i les acadèmies privades d’anglès del municipi a través de 
l’associació Cambridge ESOL Examinations Centre - Granollers, conscients de l’elevat 
nombre de ciutadans del municipi i d’altres poblacions del Baix Montseny que fan els 
cursos de preparació i es presenten a les proves oficials de Universitat de Cambridge, 
s’han posat d’acord per tal que el municipi de Sant Celoni pugui disposar d’un centre 



examinador on tots els ciutadans i ciutadanes del Baix Montseny puguin realitzar els 
exàmens per les acreditacions oficials d’anglès de Cambridge University. 
 
La voluntat de l’Ajuntament és que Sant Celoni esdevingui un referent en formació al llarg 
de la vida per als veïns i veïnes de tota la comarca natural del Baix Montseny. Aquest 
conveni és un primer pas en aquesta línia, que es vol anar reforçant a altres ofertes 
formatives i serveis del municipi. 
 
 
L’esmentat conveni, que se signarà divendres 13 d’abril a l’Ajuntament, determina 
l’escola Josep Pallerola i Roca com a centre oficial examinador dels exàmens oficials de 
Cambridge University. Enguany, els exàmens que es duran a terme són: 
 

- Preliminary English Test, que  tindrà lloc el dissabte 19 de maig 
- First Certificate, que tindrà lloc els dissabtes 2 i 19 de juny 

 
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, destaca “la bona entesa i 
col·laboració amb les acadèmies privades d’anglès d el municipi i l’associació que 
les representa per tal que l’escola Josep Pallerola  de Sant Celoni pugui esdevenir 
centre oficial examinador de Cambridge University”.  També afegeix “la importància 
que té avui en dia la capacitació en llengua angles a per millorar les oportunitats 
d’ocupabilitat de les persones i, especialment, en la gent més jove que és qui més 
està patint la situació de crisi actual” .  
 
(Divendres 13 de maig se signarà el conveni a l’Ajuntament i s’enviarà una imatge)  
 
 
Dimarts 17 d’abril a les 11 h, nova prova de sirene s d'accident químic  
La ciutadania no cal que faci res 

El proper dimarts 17 d’abril a les 11 h  es durà a terme a Sant Celoni una prova de so 
de les sirenes de la xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil adscrita al 
Pla del Sector Químic de Catalunya, PLASEQCAT. 

Els horaris previstos d'activació són els següents: 

• Hora d'activació de les sirenes en alerta: 11 h 
• Hora d'activació de les sirenes en fi d'alerta: 11.10 h 

A més de Sant Celoni, també es faran sonar les sirenes a tots els municipis de Catalunya 
on hi ha instal·lades sirenes per risc químic (83 sirenes a 37 municipis). 

En el cas de Sant Celoni recordem que hi ha instal·lades un total de 3 sirenes que donen 
cobertura al nucli de Sant Celoni (Ateneu i les Borrelles) i al nucli de la Batllòria (en el 
seu límit amb el Polígon Industrial de Gualba). 

Els objectius d'aquest tipus d'exercici són varis: 

• Donar a conèixer i familiaritzar a la població amb els tipus de sons de les sirenes. 
• Avaluar la cobertura acústica de les sirenes i detectar possibles zones de 

població afectades on no se sentin les sirenes per tal de prendre les mesures 
pertinents. 

• Comprovar el bon funcionament dels sistemes d'activació de les sirenes. 

En aquesta ocasió, la ciutadania no ha de fer res ja que no es tracta de cap simulacre, 
sinó d'una prova de funcionament de la xarxa d'alarmes. De fet, la previsió és que aquest 
tipus de proves es segueixin de forma periòdica, cada sis mesos 



 
El proper dissabte 14 d'abril la plaça de la Vila d e Sant Celoni acollirà una nova 
edició de l'Agromercat  
 
La plaça de la Vila de Sant Celoni acollirà aquest dissabte durant tot el dia una nova 
edició de l’Agromercat. Seran 14 parades de productes agroalimentaris de proximitat i 
qualitat on es podran trobar embotits, formatges i làctics, pa i coques, vi, fruits secs i 
altres productes artesanals produïts amb matèries primeres de proximitat. Aquest any, 
com a novetat, un productor de vedella farà exposició del seu producte. 
 
Al matí, a partir de les 11.30 h, els més petits podran participar en un taller de planter de 
varietats antigues d'horta per aprendre a reconèixer llavors i aprendre a fer planter. 
 
Els Agromercats s'organitzen, des de l'any 2006, pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i els ajuntaments de Sant Celoni, Granollers i Mollet del Vallès i compten amb el 
suport de la Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona.  
 
La finalitat dels "Agromercats Productes d'Aquestes Terres" , és poder establir una xarxa 
de comercialització estable de productes agroalimentaris de qualitat, autòctons o de base 
territorial, produïts o transformats majoritàriament a la comarca del Vallès Oriental o 
properes. Són productes fets de forma artesanal i amb matèries primeres de proximitat i 
de molta qualitat. Amb la realització d'aquests agromercats es vol promoure el consum 
responsable i la venda directe, sense intermediaris, donant al consumidor la possibilitat 
de poder conèixer i parlar amb els productors. 
 
L’horari de l’Agromercat és de 10 a 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 del vespre. 
 
 
El jove poeta David Jiménez i Cot, protagonista del  proper Tast de Lletres d’aquest 
divendres  
 
La tercera sessió del Tast de Lletres tindrà lloc aquest divendres a les 8 del vespre a la 
Sala Bernat Martorell de Can Ramis i estarà dedicat a la presentació del darrer llibre de 
poemes del poeta de Sant Celoni David Jiménez i Cot, L'escata i el vers. L’acte comptarà 
amb la participació del poeta de Sant Cugat Lluís Calvo. L’escata i el vers ha guanyat el 
XLVII Premis “Recull” de Blanes i el premi Benet Ribas de Poesia 2011. El cicle mensual 
de trobades amb autors del Baix Montseny és un projecte impulsat des de la biblioteca i 
amb la col·laboració de les llibreries de Sant Celoni. 
 
Com és habitual, Punt 7 ràdio emetrà en diferit el Tast de Lletres, concretament 
diumenge 22 de maig a les 21 h. També podeu consultar els diferents Tast de Lletres a 
l’apartat de programes especials del servei a la carta de l’emissora: 
www.santceloni.cat/ràdio 
 

De l'11 al 16 d'abril, inscripcions per a la sortid a a Lleida per visitar la Seu Vella i el 
nucli antic  

Dissabte 28 d'abril tindrà lloc una nova sortida cultural, en aquesta ocasió a Lleida per 
visitar la Seu Vella i el nucli antic. La sortida serà a 2/4 de 8 del matí de la plaça Comte 
del Montseny  i la tornada a les 8 del vespre. El preu és de 23 € i inclou el viatge amb 
autocar,  entrada i visita guiada a la Seu Vella i col·lecció medieval del Museu de Lleida, 
visita guiada nucli antic de Lleida. 
 
Inscripcions i pagament de la sortida: de l'11 al 16 d'abril, matins de 8 a 3 a l'Àrea de 
Cultura de l'Ajuntament (Rectoria Vella). El pagament s'ha de fer amb qualsevol targeta 



de crèdit. Atenció: per reservar places per telèfon, a partir del dia 11 d'abril a les 10 del 
matí. Per a més informació: 93 864 12 13;  promocio.cultural@santceloni.cat 

Les sortides culturals següents seran: dissabte 26 maig al Museu Molí Paperer de 
Capellades, Parc Prehistòric (Abric Romaní) , tot el dia; i dissabte 16 juny, Catalunya 
1400. El gòtic internacional , exposició al MNAC, Barcelona per seguir els passos del 
pintor medieval celoní Bernat Martorell , un dels màxims representants del gòtic català 
(matí). 

 
 

 

Circ a l’Ateneu aquest diumenge amb  Circumstàncies, 15è circ d’hivern de 
L’Ateneu Popular 9 Barris  
 
Diumenge, 15 d’abril, a les 6 de la tarda, la Sala Gran de l’Ateneu acollirà l’espectacle 
Circumstàncies, 15è circ d’hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris.  
 
Quatre persones tenen cita a un lloc on han d’esperar el seu torn. Segueixen les regles, 
s’instal·len a la sala d’espera... Mentrestant, es qüestionen… es descobreixen entre ells.  
Han decidit no deixar escapar l'oportunitat, aquella oportunitat que sempre han esperat, 
quelcom que han desitjat... somiat… o merescut…  
Cadascú té les seves raons i totes elles són vàlides. Però... depèn d'ells? o de les seves 
circumstàncies? 
 
La direcció de l’espectacle està a càrrec de Ricard Gallardo i els acròbates són: Manel 
Rosés, Guillermo Aranzana, Nilas Kronlid i Oscar Karlsson. Durada: 1 hora i 10 minuts 
 
 
 
Aquest dissabte… doble sessió de Sessions’n’sona!!  
Punt 7 ràdio entrevista els grups divendres al Sess ions’n’radio 
 
Aquest dissabte, 14 d’abril, hi haurà doble sessió a la Sala Petita de l’Ateneu. En aquesta 
ocasió la gent de JASC organitzarà de nou el twister, que va tenir molt d’èxit a l’última 
sessió, i ens prepararan uns entrepanets per qui vulgui fer un mos a l’olivera. 
Així, començarem a les 8 del vespre amb el grup Van Sam, pop rock acústic vingut de 
Riells i Viabrea, i seguirem, a partir de les 9, amb La Gatera, pop folk. 
Tothom a sopar per engegar de nou a les 11 de la nit amb tres grups més: Go a chant, 
reagge roots, Sortida 11, rumbeta, i La Clave, rock urbà. 
 
Si voleu conèixer una mica millor a totes els grups que van participant als 
Sessions’n’sona, podeu fer-ho escoltant els Sessions’n’ràdio, programa de Punt 7 ràdio 
que cada divendres, abans dels Sessions, a les 11 de la nit, entrevista els components 
dels grups que tocaran aquell cap de setmana tot escoltant la seva música i que es 
repeteix el dilluns següent a les 10 de la nit. També ho podeu fer connectant-vos a 
www.santceloni.cat, Ràdio Municipal, Ràdio a la carta, Sessions’n’ràdio. 
 
 
 
 
A partir de demà,  entrades a la venta pel concert dels Amics de les Arts a Sant 
Celoni del 16 de juny  
A través de la xarxa, a www.ticketea.com , i a partir de dilluns 23 d’abril al Centre 
Municipal d’Expressió 
 



A partir de demà dijous es podran comprar per Internet les entrades pel concert que els 
Amics de les Arts faran a l’Ateneu de Sant Celoni el 16 de juny amb el seu disc Espècies 
per catalogar. Es podran comprar a través de la pàgina www.ticketea.com  (a 18,7 euros) 
i a partir de dilluns 23 d’abril, al Centre Municipal d’Expressió, al carrer Sant Josep, 18 de 
Sant Celoni, de dilluns a dijous de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda (a 17 
euros). El concert servirà de cloenda de la Mostra d’Entitats 2012. 
  
Els Amics de les Arts són en Dani Alegret (piano, òrgan Hammond i veu), en Joan Enric 
Barceló (guitarra acústica i veu), l’Eduard Costa (melòdica, Moog, xilòfon, petites 
percussions i veu) i en Ferran Piqué (guitarra elèctrica, programacions i veu) un dels 
exponents del que alguns han anomenat la nova onada del folk-pop català. Les seves 
cançons són petites històries quotidianes fetes amb melodies senzilles, pinzellades 
d'electrònica, jocs de paraules i molta ironia... ho podrem comprovar en primera persona 
ben aviat, dissabte, 16 de juny, a les 10 de la nit, a la Sala Gran del Teatre Ateneu.  
 
 



 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dijous, 12 d’abril 

 
• La implantació del sistema de qualitat al Sax Sala seguirà una fórmula 

innovadora basada en la formació. 5 alumnes han com ençat avui dijous 12 
d’abril el curs de Tècnic de gestió de qualitat 
 

• S’organitzen a Sant Celoni, per primera vegada, els  exàmens oficials 
d’anglès de la Universitat de Cambridge 
 

• Dimarts 17 d’abril a les 11 h, nova prova de sirene s d'accident químic. La 
ciutadania no cal que faci res 
 

• Creu Roja presenta a Sant Celoni el Programa "VBell esa Activa" pel Baix 
Montseny 
 

• Comencen les jornades de portes obertes a les difer ents escoles bressol del 
municipi. El procés de preinscripció tindrà lloc de l 7 al 18 de maig 
 

• El proper dissabte 14 d'abril la plaça de la Vila d e Sant Celoni acollirà una 
nova edició de l'Agromercat 
 

• El jove poeta David Jiménez i Cot, protagonista del  proper Tast de Lletres 
d’aquest divendres 
 

• Circ a l’Ateneu aquest diumenge amb  Circumstàncies, 15è circ d’hivern de 
L’Ateneu Popular 9 Barris  
 

• Aquest dissabte… doble sessió de Sessions’n’sona!!.  Punt 7 ràdio 
entrevista els grups divendres al Sessions’n’radio 
 

• A partir de dimarts es podrà votar per Internet les  preferències de grups de 
música pels concerts de Festa Major  
 

• De l'11 al 16 d'abril, inscripcions per a la sortid a a Lleida per visitar la Seu 
Vella i el nucli antic 
 

• Torna la Llegenda d’una espasa , aquesta vegada a l’Ateneu i en dues 
sessions. Venda d’entrades els dies 18 i 20 d’abril  al Centre Municipal 
d’Expressió. La festa d’en Soler de Vilardell, molt  present durant les Festes 
de Sant Jordi. www.santceloni.cat/santjordi  
 
 

• Entrades a la venta pel concert dels Amics de les A rts a Sant Celoni del 16 
de juny: a través de la xarxa, a www.ticketea.com , i a partir de dilluns 23 
d’abril al Centre Municipal d’Expressió 
 

• Uns 140 alumnes celonins participen a la matinal d’ atletisme  
 



• El jove celoní Guillem Danés, medalla de bronze al campionat català d’esquí 
de muntanya, a la seva categoria   
 

 
La implantació del sistema de qualitat al Sax Sala seguirà una fórmula innovadora 
basada en la formació  
5 alumnes han començat avui dijous 12 d’abril el cu rs de Tècnic de gestió de 
qualitat 
 
La implantació del sistema de qualitat al Centre de formació i ocupació Sax Sala es durà 
a terme a través d'una fórmula innovadora basada en la formació, amb què cinc alumnes 
aprendran a conèixer les tasques de consultor intern mentre desenvolupen el procés 
d’implantació de la ISO 9001. Dijous 12 d’abril han començat el curs de formació en 
Tècnic de gestió de qualitat – auditor intern de qualitat.  
 
L’alcalde, Joan Castaño, destaca el treball “d’acompanyament i formació del grup 
que, sota la supervisió directa del consultor, rebr an una formació teòrica i pràctica 
que els permetrà aconseguir els títols de Tècnic de  gestió de qualitat, emès per 
l'Ajuntament de Sant Celoni, i Auditor intern de qu alitat, emès per Certinorm”.  
 
El regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, assenyala que “aquesta 
metodologia assoleix el doble objectiu d’implantar el sistema de qualitat a Sax Sala 
i, a la vegada, oferir formació com a consultors a un grup de 5 alumnes. 
Confirmem, així, l’aposta per la formació en els di ferents àmbits, tot aprofitant les 
oportunitats que se’ns plantegen.” Segons ha explicat Jaume Tardy, aquest és el cas 
de la certificació ISO 9001, una certificació que el Sax Sala ha d’obtenir abans del 30 
d’abril de 2014 per la qual “haguéssim pogut contractar una empresa privada pe rquè 
emetés el certificat, però no tindríem el valor afe git de formar cinc persones en 
aquest àmbit en uns cursos gratuïts. Una iniciativa  que encaixa perfectament en 
els objectius i les finalitats del Centre de Formac ió i Ocupació del Baix Montseny”. 
 
Aquesta nova formació se suma als dos cursos de adreçats a persones en situació d’atur 
que, per primera vegada, s’han impartit a Sant Celoni gràcies a l’homologació del Sax 
Sala per part del Servei d’Ocupació de Catalunya com a centre col·laborador per a 
impartir formació ocupacional: un curs de treballadors forestals i un curs d’informàtica 
d’usuari.  
 
L’alcalde, Joan Castaño, considera que “gràcies a l’homologació com a centre 
col·laborador, aconseguida a l’octubre de l’any pas sat, es preveu que els propers 
anys aquesta oferta formativa subvencionada per la Generalitat pugui créixer i, per 
tant, poder oferir un major número de cursos de div erses matèries a la població en 
situació d’atur”.  
  
El SOC estableix que els centres que imparteixin formació per a l’ocupació estan obligats 
a obtenir la certificació de qualitat corresponent del seu sistema de gestió, expedida per 
un organisme certificador degudament acreditat davant l’Entitat Nacional d’Acreditació 
(ENAC), en el termini de dos anys a partir de la data de finalització de la primera acció 
subvencionada.  
 
Per aquest motiu, el Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala ha 
d’obtenir la certificació de qualitat ISO 9001 abans del 30 d’abril del 2014. Atès que el 
procés d’implantació és de 12 mesos i que, posteriorment, s’ha de realitzar la certificació 
per part d’una entitat externa, “s’ha considerat important iniciar el procés de 
certificació al més aviat possible”,  confirma el regidor de Promoció Econòmica.  
 
 
S’adjunta imatge de la presentació del curs amb l’Alcalde Joan Castaño i el regidor de 
Promoció Econòmica, Jaume Tardy. 



 
 
 
 
S’organitzen a Sant Celoni, per primera vegada, els  exàmens oficials d’anglès de la 
Universitat de Cambridge  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’associació Cambridge ESOL Examinations Centre – 
Granollers han signat un conveni de col·laboració per a la realització dels exàmens 
oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge al municipi de Sant Celoni. 
 
L’Associació Cambridge ESOL Examinations Centre – Granollers és l’entitat autoritzada 
per Cambridge University per gestionar a Catalunya els seus exàmens oficials. 
  
L’ajuntament de Sant Celoni i l’associació Cambridge ESOL Examinations Centre - 
Granollers, conscients de l’elevat nombre de ciutadans del municipi i d’altres poblacions 
del Baix Montseny que fan els cursos de preparació i es presenten a les proves oficials 
de Universitat de Cambridge, s’han posat d’acord per tal que en el municipi de Sant 
Celoni  els ciutadans i ciutadanes del Baix Montseny facin els exàmens per les 
acreditacions oficials d’anglès de Cambridge University. 
 
La voluntat de l’Ajuntament és que Sant Celoni esdevingui un referent en formació al llarg 
de la vida per als veïns i veïnes de tota la comarca natural del Baix Montseny. Aquest 
conveni és un primer pas en aquesta línia, que es vol anar reforçant a altres ofertes 
formatives i serveis del municipi. 
 
El conveni determina l’escola Josep Pallerola i Roca com a centre on es faran els 
exàmens oficials de Cambridge University. Enguany, els exàmens que es duran a terme 
són: 
 

- Preliminary English Test, que  tindrà lloc el dissabte 19 de maig 
- First Certificate, que tindrà lloc els dissabtes 2 i 19 de juny 

 
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, destaca “la bona entesa i 
col·laboració amb l’associació per tal que l’escola  Josep Pallerola de Sant Celoni 
pugui esdevenir el centre on es faran els examens d e Cambridge University”. 
També ha afegit “la importància que té avui en dia la capacitació e n llengua anglesa 
per millorar les oportunitats d’ocupabilitat de les  persones i, especialment, en la 
gent més jove que és qui més està patint la situaci ó de crisi actual” .  
 
(Divendres 13 de maig se signarà el conveni a l’Ajuntament i s’enviarà una imatge)  
 
 
Dimarts 17 d’abril a les 11 h, nova prova de sirene s d'accident químic  
La ciutadania no cal que faci res 

El proper dimarts 17 d’abril a les 11 h  es durà a terme a Sant Celoni una prova de so 
de les sirenes de la xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil adscrita al 
Pla del Sector Químic de Catalunya, PLASEQCAT. 

Els horaris previstos d'activació són els següents: 

• Hora d'activació de les sirenes en alerta: 11 h 
• Hora d'activació de les sirenes en fi d'alerta: 11.10 h 

A més de Sant Celoni, també es faran sonar les sirenes a tots els municipis de Catalunya 
on hi ha instal·lades sirenes per risc químic (83 sirenes a 37 municipis). 



En el cas de Sant Celoni recordem que hi ha instal·lades un total de 3 sirenes que donen 
cobertura al nucli de Sant Celoni (Ateneu i les Borrelles) i al nucli de la Batllòria (en el 
seu límit amb el Polígon Industrial de Gualba). 

Els objectius d'aquest tipus d'exercici són varis: 

• Donar a conèixer i familiaritzar a la població amb els tipus de sons de les sirenes. 
• Avaluar la cobertura acústica de les sirenes i detectar possibles zones de 

població afectades on no se sentin les sirenes per tal de prendre les mesures 
pertinents. 

• Comprovar el bon funcionament dels sistemes d'activació de les sirenes. 

En aquesta ocasió, la ciutadania no ha de fer res ja que no es tracta de cap simulacre, 
sinó d'una prova de funcionament de la xarxa d'alarmes. De fet, la previsió és que aquest 
tipus de proves es segueixin de forma periòdica, cada sis mesos 

 

Creu Roja presenta a Sant Celoni el Programa "VBell esa Activa" pel Baix Montseny  

Creu Roja ha presentat aquest dijous 12 d’abril a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis 
el programa "VBellesa Activa" al Baix Montseny. El programa té com a objectiu reforçar 
les línies de treball i d'intervenció amb el col·lectiu de gent gran, amb l'objectiu de 
promoure l'envelliment actiu, participatiu i autònom.  

Tal i com ha explicat Josep Quitet, president de la Creu Roja a la demarcació de 
Barcelona, “es vol ser cada cop més a prop de les persones gra ns per evitar el seu 
aïllament, per detectar les necessitats emergents i  per fer que tinguin més ajuda i 
acompanyament.”  Segons ha explicat Quitet,  no és un programa nou sinó que “hem 
ajuntat totes les accions que Creu Roja destina al col·lectiu de gent gran, amb la 
incorporació de les noves tecnologies i sumant la c omplicitat de nous voluntaris”.   

En aquest sentit, l’alcalde Joan Castaño en nom de tots els alcaldes del Baix Montseny, 
ha agraït “la força de l’Assamblea local de Creu Roja, i als s eus voluntaris, sempre 
tan actius i generosos donant el seu temps a qui mé s ho necessita” i a més de 
sumar-se a aquest programa, ha fet una crida a la societat civil de cara a incrementar el 
voluntariat per tirar endavant VBellesa Activa.   

A més del president de la Creu Roja a la demarcació de Barcelona, Josep Quitet i 
l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, han assistit a la presentació, la regidora de 
Comunitat, Magalí Miracle, diferents alcaldes del Baix Montseny, representants de 
diferents entitats socials, de la Policia local i de Mossos d’Esquadra, a més de molt 
voluntariat de Creu Roja dels diversos pobles.  

S’adjunten imatges 

Comencen les jornades de portes obertes a les difer ents escoles bressol del 
municipi  
El procés de preinscripció tindrà lloc del 7 al 18 de maig 

Sant Celoni disposa de 4 escoles bressol autoritzades pel Departament d’Ensenyament : 
Escola Bressol Municipal El Blauet, La Caseta del Bosc, Escola Pascual i El Petit K’laix. 
Aquest cap de setmana comencen les diferents jornades de portes obertes per donar-se 
a conèixer a les famílies.  

• ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL BLAUET 



divendres 27 d’abril. 
Visites comentades tot veient l’escola en funcionament a les 9.30 h, 11 h, 15 h i 
18 h 

• ESCOLA BRESSOL PASCUAL 
dissabte 21 d’abril de 10 a 13 h 

• PETIT K’LAIX 
dissabte 14 d’abril i divendres 4 de maig de 2/4 de 10 a les 12 

• LA CASETA DEL BOSC 
dissabte 5 de maig de 10 a 12 h 

El procés de preinscripció es fa conjuntament amb totes les escoles bressol del municipi. 
La preinscripció tindrà lloc del 7 al 18 de maig.  

Per tal de realitzar la preinscripció, s’haurà d’omplir un imprès que es pot obtenir a les 
pròpies escoles bressol, a la pàgina web de l’Ajuntament www.santceloni.cat o a la 
pàgina web del Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament . En el 
mateix imprès es pot demanar l’admissió a més d’un centre indicant l’ordre de 
preferència.  

Només es pot presentar una sol·licitud per infant, indicant l’ordre de preferència de 
cadascuna de les 4 escoles. Si es presenta més d’una sol·licitud, es perden tots els drets 
de prioritat i els punts que es puguin correspondre. La documentació s’ha de presentar al 
centre demanat en primer lloc. 

Per ser admès a l’Escola Bressol Municipal El Blauet, l’infant ha de tenir, com a mínim 16 
setmanes l’1 de setembre de 2012, és a dir, l’infant ha d’haver nascut abans del 12 de 
maig de 2012. Si aquest centre té vacants, pot admetre, durant el curs, infants a partir del 
moment que compleixin 16 setmanes. 

Calendari de preinscripció i matrícula 

El calendari detallat d’aquest procés és el següent: 

Calendari de preinscripció i matrícula  

Escoles Bressol de Sant Celoni  

Curs 2012 -2013 
Fases Dates 
Publicació places vacants de l’Escola Bressol Municipal El Blauet 24 d’abril 
PREINSCRIPCIÓ: Presentació sol·licituds a les escoles bressol del 
municipi 

Del 7 al 18 de maig 

Publicació de les llistes amb el barem de l’Escola Bressol Municipal El 
Blauet 

23 de maig 

Sorteig públic a l’Escola Bressol Municipal El Blauet 24 de maig a les 9 
h. 

Publicació de les llistes baremades i ordenades segons sorteig de 
l’Escola Bressol Municipal El Blauet 

25 de maig 

Reclamacions de l’Escola Bressol Municipal El Blauet  (es lliuren al 
mateix centre) 

29 i 30 de maig 

Resolució reclamacions de l’Escola Bressol Municipal El Blauet 31 de maig 
Publicació de les llistes d’admesos  de totes les escoles bressol del 
municipi 

1 de juny 

Període de MATRICULACIÓ de totes les escoles bressol del municipi                                          Del 4 al 8 de juny 
 
 
 



El proper dissabte 14 d'abril la plaça de la Vila d e Sant Celoni acollirà una nova 
edició de l'Agromercat  
 
La plaça de la Vila de Sant Celoni acollirà aquest dissabte durant tot el dia una nova 
edició de l’Agromercat. Seran 14 parades de productes agroalimentaris de proximitat i 
qualitat on es podran trobar embotits, formatges i làctics, pa i coques, vi, fruits secs i 
altres productes artesanals produïts amb matèries primeres de proximitat. Aquest any, 
com a novetat, un productor de vedella farà exposició del seu producte. 
 
Al matí, a partir de les 11.30 h, els més petits podran participar en un taller de planter de 
varietats antigues d'horta per aprendre a reconèixer llavors i aprendre a fer planter. 
 
Els Agromercats s'organitzen, des de l'any 2006, pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i els ajuntaments de Sant Celoni, Granollers i Mollet del Vallès i compten amb el 
suport de la Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona.  
 
La finalitat dels "Agromercats Productes d'Aquestes Terres" , és poder establir una xarxa 
de comercialització estable de productes agroalimentaris de qualitat, autòctons o de base 
territorial, produïts o transformats majoritàriament a la comarca del Vallès Oriental o 
properes. Són productes fets de forma artesanal i amb matèries primeres de proximitat i 
de molta qualitat. Amb la realització d'aquests agromercats es vol promoure el consum 
responsable i la venda directe, sense intermediaris, donant al consumidor la possibilitat 
de poder conèixer i parlar amb els productors. 
 
 
El jove poeta David Jiménez i Cot, protagonista del  proper Tast de Lletres d’aquest 
divendres  
 
La tercera sessió del Tast de Lletres tindrà lloc aquest divendres a les 8 del vespre a la 
Sala Bernat Martorell de Can Ramis i estarà dedicat a la presentació del darrer llibre de 
poemes del poeta de Sant Celoni David Jiménez i Cot, L'escata i el vers. L’acte comptarà 
amb la participació del poeta de Sant Cugat Lluís Calvo. L’escata i el vers ha guanyat el 
XLVII Premis “Recull” de Blanes i el premi Benet Ribas de Poesia 2011. El cicle mensual 
de trobades amb autors del Baix Montseny és un projecte impulsat des de la biblioteca i 
amb la col·laboració de les llibreries de Sant Celoni. 
 
Com és habitual, Punt 7 ràdio emetrà en diferit el Tast de Lletres, concretament 
diumenge 22 de maig a les 21 h. També podeu consultar els diferents Tast de Lletres a 
l’apartat de programes especials del servei a la carta de l’emissora: 
www.santceloni.cat/ràdio 
 
 
A partir de dimarts es podrà votar per Internet les  preferències de grups de música 
pels concerts de Festa Major   
 
A partir de dimarts 17 d’abril estarà disponible via web, facebook i twiter municipal, un 
llistat de grups de música que podrien formar part del cartell previst per la Festa Major de 
setembre de Sant Celoni. Tothom qui ho desitgi podrà votar i mostrar les seves 
preferències. Precisament dilluns 16 a les 8 del vespre hi ha convocada una reunió de la 
comissió de Concerts de Festa major a la Rectoria Vella, que com totes aquestes 
trobades preparatòries, està oberta a tothom.  

Recordem que més de 30 representants d'entitats del municipi ja estan implicades a la 
Festa Major 2012. Hi ha comissions de treball de joves, concerts, barraques, 
correxarrups i rodaxutxes. Més informació: www.santceloni.cat/festamajor 

 



 

De l'11 al 16 d'abril, inscripcions per a la sortid a a Lleida per visitar la Seu Vella i el 
nucli antic  

Dissabte 28 d'abril tindrà lloc una nova sortida cultural, en aquesta ocasió a Lleida per 
visitar la Seu Vella i el nucli antic. La sortida serà a 2/4 de 8 del matí de la plaça Comte 
del Montseny  i la tornada a les 8 del vespre. El preu és de 23 € i inclou el viatge amb 
autocar,  entrada i visita guiada a la Seu Vella i col·lecció medieval del Museu de Lleida, 
visita guiada nucli antic de Lleida. 
 
Inscripcions i pagament de la sortida: de l'11 al 16 d'abril, matins de 8 a 3 a l'Àrea de 
Cultura de l'Ajuntament (Rectoria Vella). El pagament s'ha de fer amb qualsevol targeta 
de crèdit. Atenció: per reservar places per telèfon, a partir del dia 11 d'abril a les 10 del 
matí. Per a més informació: 93 864 12 13;  promocio.cultural@santceloni.cat 

Les sortides culturals següents seran: dissabte 26 maig al Museu Molí Paperer de 
Capellades, Parc Prehistòric (Abric Romaní) , tot el dia; i dissabte 16 juny, Catalunya 
1400. El gòtic internacional , exposició al MNAC, Barcelona per seguir els passos del 
pintor medieval celoní Bernat Martorell , un dels màxims representants del gòtic català 
(matí). 

 
 

 

Circ a l’Ateneu aquest diumenge amb  Circumstàncies, 15è circ d’hivern de 
L’Ateneu Popular 9 Barris  
 
Diumenge, 15 d’abril, a les 6 de la tarda, la Sala Gran de l’Ateneu acollirà l’espectacle 
Circumstàncies, 15è circ d’hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris.  
 
Quatre persones tenen cita a un lloc on han d’esperar el seu torn. Segueixen les regles, 
s’instal·len a la sala d’espera... Mentrestant, es qüestionen… es descobreixen entre ells.  
Han decidit no deixar escapar l'oportunitat, aquella oportunitat que sempre han esperat, 
quelcom que han desitjat... somiat… o merescut…  
Cadascú té les seves raons i totes elles són vàlides. Però... depèn d'ells? o de les seves 
circumstàncies? 
 
La direcció de l’espectacle està a càrrec de Ricard Gallardo i els acròbates són: Manel 
Rosés, Guillermo Aranzana, Nilas Kronlid i Oscar Karlsson. Durada: 1 hora i 10 minuts 
 
 
 
Aquest dissabte… doble sessió de Sessions’n’sona!!  
Punt 7 ràdio entrevista els grups divendres al Sess ions’n’radio 
 
Aquest dissabte, 14 d’abril, hi haurà doble sessió a la Sala Petita de l’Ateneu. En aquesta 
ocasió la gent de JASC organitzarà de nou el twister, que va tenir molt d’èxit a l’última 
sessió, i ens prepararan uns entrepanets per qui vulgui fer un mos a l’olivera. 
Així, començarem a les 8 del vespre amb el grup Van Sam, pop rock acústic vingut de 
Riells i Viabrea, i seguirem, a partir de les 9, amb La Gatera, pop folk. 
Tothom a sopar per engegar de nou a les 11 de la nit amb tres grups més: Go a chant, 
reagge roots, Sortida 11, rumbeta, i La Clave, rock urbà. 
 
Si voleu conèixer una mica millor a totes els grups que van participant als 
Sessions’n’sona, podeu fer-ho escoltant els Sessions’n’ràdio, programa de Punt 7 ràdio 
que cada divendres, abans dels Sessions, a les 11 de la nit, entrevista els components 



dels grups que tocaran aquell cap de setmana tot escoltant la seva música i que es 
repeteix el dilluns següent a les 10 de la nit. També ho podeu fer connectant-vos a 
www.santceloni.cat, Ràdio Municipal, Ràdio a la carta, Sessions’n’ràdio. 
 
 
 
Torna la Llegenda d’una espasa , aquesta vegada a l’Ateneu i en dues sessions  
Venda d’entrades els dies 18 i 20 d’abril al Centre  Municipal d’Expressió  

 
El proper dissabte 21 d’abril el Centre Municipal d’Expressió presenta per tercer any 
consecutiu  “La llegenda d’una espasa” una producció de teatre, dansa i música basada 
en la coneguda llegenda celonina d’en Soler de Vilardell i el drac ferotge que assolava 
aquestes contrades. En la creació i interpretació  hi participen l’Escola Municipal de 
Música, l’Escola Municipal  de Teatre i la majoria d’entitats fixes de l’Ateneu: Passaltpas, 
Colla de bastoners, Colla de diables,  Almada horitzonts, Rebrot teatre, Trocateatre i els 
Atrevits. A més aquest any també hi col·labora l’escola de dansa Margarita Ponce. 
 
Per primera vegada la representació es farà al Teatre de l’Ateneu, i se’n faran dues 
sessions: la primera a les 7 de la tarda i la segona a les 10 de la nit.  
Durant tota la tarda però, el carrer Major de dalt s’engalanarà i acollirà un mercat 
medieval per començar a ambientar l’esdeveniment. Mitja hora abans de cada sessió  
sortirà un cercavila des del mercat que conduirà  el públic cap a l’Ateneu. 
 
El preu de l’entrada és d’1 € i es poden comprar al  CME el dimecres 18 i el divendres 20 
de 6 a 8 de la tarda. També es podran adquirir el mateix dissabte 21 durant tota la tarda 
al mercat medieval. 
 
La festa d’en Soler de Vilardell, molt present dura nt les Festes de Sant Jordi 

La Festa d’en Soler de Vilardell però, també tindrà un altre moment destacat durant les 
Festes de Sant Jordi, serà el mateix dissabte 21 d’abril amb la cercavila organitzada per 
la Colla de Diables amb el Drac de Vilardell fins a la Roca del Drac, acompanyats del 
gegantó de l’escola Soler de Vilardell i dels Timbalers de la Colla de Diables. La sortida 
serà a 2/4 d’11 del matí, a la plaça de la Vila. A 3/4 de 12 del migdia, a la Roca del 
Drac, s’ex plicarà la Llegenda d’en Soler de Vilardell i es presentarà el fulletó Vilardell i la 
Roca del Drac. A 2/4 d’1 del migdia començarà la cercavila de retorn fins a la plaça de 
la Vila on a una hora més tard els esperarà un refrigeri  per a tots els participants a la 
cercavila del Drac. 

 
Programa de Sant Jordi: www.santceloni.cat/santjordi 
 
 
 
 
 
Entrades  a la venta pel concert dels Amics de les Arts a Sant Celoni del 16 de juny  
 
A través de la xarxa, a www.ticketea.com , i a partir de dilluns 23 d’abril al Centre 
Municipal d’Expressió 
 
A partir de demà dijous es podran comprar per Internet les entrades pel concert que els 
Amics de les Arts faran a l’Ateneu de Sant Celoni el 16 de juny amb el seu disc Espècies 
per catalogar. Es podran comprar a través de la pàgina www.ticketea.com  (a 18,7 euros) 
i a partir de dilluns 23 d’abril, al Centre Municipal d’Expressió, al carrer Sant Josep, 18 de 
Sant Celoni, de dilluns a dijous de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda (a 17 
euros). El concert servirà de cloenda de la Mostra d’Entitats 2012. 
  



Els Amics de les Arts són en Dani Alegret (piano, òrgan Hammond i veu), en Joan Enric 
Barceló (guitarra acústica i veu), l’Eduard Costa (melòdica, Moog, xilòfon, petites 
percussions i veu) i en Ferran Piqué (guitarra elèctrica, programacions i veu) un dels 
exponents del que alguns han anomenat la nova onada del folk-pop català. Les seves 
cançons són petites històries quotidianes fetes amb melodies senzilles, pinzellades 
d'electrònica, jocs de paraules i molta ironia... ho podrem comprovar en primera persona 
ben aviat, dissabte, 16 de juny, a les 10 de la nit, a la Sala Gran del Teatre Ateneu.  
 
 
 
Uns 140 alumnes celonins participen a la matinal d’ atletisme  
 
Dimecres 11 d’abril, uns 140 alumnes celonins van participar a la Pista Municipal 
d’Atletisme a una matinal d’atletisme per a alumnes de 4rt de primària de les escoles 
adherides al Pla Català de l’Esport a l’Escola (Cor de Maria, Pallerola, Montnegre i La 
Tordera).  Els escolars van participar a les diverses proves de velocitat, llançament, salt i 
relleus. Cal destacar l’esforç per part de tots els participants en cada una de la prova que 
prenien part i el molt bon ambient que es va crear entre tots. L’Ajuntament de Sant Celoni 
s’encarrega de l’organització i la coordinació de la jornada. 
 
S’adjunta imatge 

 

El jove celoní Guillem Danés, medalla de bronze al campionat català d’esquí de 
muntanya, a la seva categoria   

El diumenge 8 d’abril el CE Cerdanya-GREC i La Molina van organitzar la primera edició 
de la Ceretana, que a més a més va ser el Campionat de Catalunya d'esquí de muntanya 
individual 2012.  

Aquesta cursa d'esquí de muntanya va tornar a pujar al cim del Puigllançada agafant el 
relleu al Centre Excursionista de Catalunya, que en va ser el darrer organitzador ara fa 
12 anys. Cal recordar que la 1a edició de la cursa al Puigllançada data de l'any 1928, 
esent la cursa més antiga de la Península i una de les més antigues d'Europa.  

A les 9 h, en Guillem i 60 corredors més, estaven preparats al Pla d'Anyella, al peu del 
telecadira dels Alabaus, per fer l'itinerari que cuidadosament havien preparat  els 
organitzadors, aprofitant les bones nevades dels últims dies. Malauradament, la 
metereologia adversa, amb un fort torb a les carenes, va obligar a escurçar l'itinerari 
previst, retallant la segona pujada prevista cap a la Comabella.  

L'itinerari final, de 1.000 m de desnivell positiu, va sortir directament cap al Puigllançada 
(2.405 m), on era francament complicat mantenir-se dret i lliscant, mentre les ràfegues de 
vent picaven de costat contra els corredors. Un cop al cim, una ràpida baixada passant 
pel coll de Pal i fent un gir a contravent fins al peu del telesquí de Sant Jordi, per tornar a 
posar pells i fer la segona i darrera pujada, fent primer unes conversions i després un 
flanqueig, per enfilar novament, pel bonic camí del torrent Roig, on els participants 
quedaven completament a raser del vent i fins i tot i feia caloreta. A continuació van anar 
a cercar la carena del Puigllançada i al cim feien un gir cap a l'Amorridor de Rus (al final 
del telecadira del Torrent Negre) i una ràpida baixada pels Alabaus fins al Pla d'Anyella, 
on 1h.24’45” més tard arribava en Guillem en tercera posició de la seva categoria, 
aconseguint així la medalla de bronze del campionat de Catalunya. 

 Pel que fa a la categoria absoluta, Marc Pinsach (CE Cassanenca) i Anna Comet (UE 
Vic), són els nous campions de Catalunya de l'especialitat.  
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