
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dijous, 26 d’abril 

 
 

• Sant Celoni presenta un programa d’activitats per c ada dissabte de maig i 
juny: una renovada Mostra d’Entitats, el 4 t Festiv al de les Veus i el 1r 
Festival de Poesia ompliran totes les tardes 
 

• Bon nivell de participació als diferents actes de S ant Jordi 
 

• Més de 20 representants de d’entitats financeres, s ocials i polítiques 
participen a una sessió informativa sobre Ofideute  
 

• Sax Sala organitza un curs gratuït per aprendre a e laborar un Pla d'empresa 
 

• Activitat  familiar aquest diumenge a l'entorn de l 'exposició Joan Ponç. 
Capses secretes a la Rectoria Vella 

 
• Famílies de l’Institut-escola La Tordera fan neteja  a les Llobateres 

 
• El Patinatge Artístic Sant Celoni competeix al Camp ionat d’Europa aquest 

dissabte a Blanes. L’alcalde i la regidora d’Esport s acompanyaran a la 
representació celonina formada per 150 persones  
 

• De l'1de maig al 15 de juny, inscripcions a la Terc era Fira de Música Sound 
Celoni al carrer prevista pel 7 de juliol. La Fira proporciona un espai per 
presentar i promocionar grups amateurs locals i del  Baix Montseny, i també 
d’altres municipis 

 
 
 
Sant Celoni presenta un programa d’activitats per c ada dissabte de maig i juny  
 
Una renovada Mostra d’Entitats, el 4 t Festival de les Veus i el 1r Festival de Poesia 
ompliran totes les tardes 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va presentar ahir a la tarda una nova proposta per omplir 
d’activitat tots els dissabtes a la tarda dels mesos de maig i juny. Tal i com va explicar 
ahir la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, “hem sumat diversos projectes 
que lliguen entre sí amb la idea de revitalitzar la  vida al carrer, dinamitzar Sant 
Celoni a nivell cultural, social i també a nivell e conòmic”.  La proposta començarà el 
dissabte 5 de maig amb la primera tarda de Mostra d’Entitats i acabarà dissabte 23 de 
juny recuperant la revetlla de Sant Joan a Sant Celoni, concretament a la plaça de la 
Vila. Gràcies a la implicació de diversos creadors locals, la programació inclou el 1r 
Festival de Poesia i el 4 t Festival de les Veus.  

El regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy va assegurar que “des de 
l’Ajuntament assumim que hem de fer una forta conte nció de la despesa, però 
tenim molt clar que cal revitalitzar el municipi, n o ens podem resignar i hem de 



generar activitat perquè el poble sigui atractiu pe r la gent que hi viu i per la gent de 
fora. Sant Celoni és com un centre comecial obert o n la gent ha de venir per estar-
s’hi, per passejar, per consumir cultura i comerç”.    

La Mostra d’Entitats es distribueix en 5 tardes  

El canvi més important és la Mostra d’Entitats que es distribuirà en cinc dies a la plaça de 
la Vila enlloc d'un dissabte tot el dia tal com s'havia fet fins ara. En aquest sentit, la 
regidora va explicar que “si bé és cert que la Mostra servia per posar en va lor el 
conjunt de les entitats, calia replantejar-se el fe t de gastar-se 12 mil euros en un 
sol dia”. Per això, segons va dir Júlia de la Encarnación “s’ha decidit de forma 
consensuada amb les entitats provar un nou format q ue permetrà que totes les 
entitats puguin estar a la plaça de la Vila, exposa r amb més comoditat i visibilitat el 
que fan i, a més, amb un pressupost de 8 mil euros” .   

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. 

1r Festival de Poesia i 4t Festival de les Veus  

En la línea de promoció de la creació local, la proposta inclou dos festivals: El 1r Festival 
de Poesia que tindrà lloc el 12 de maig i el 4t Festival de les Veus, el 2 de juny.  

Tal i com va explicar, Pau Gener, coordinador del 1r Festival de Poesia, el 12 de maig, 
“sota la presència del Montseny i el Montnegre, San t Celoni tindrà el privilegi de 
reunir algunes de les veus poètiques més remarcable s de la llengua catalana, de 
diferents procedències, edats i estils literaris qu e a més de ser bons escriptors 
també són bon recitadors”.   S’esperen noms com Jordi Vintró, Francesc Garriga, 
Meritxell Cucurella-Jorba, Nú Miret, Esteve Plantada, Blanca Llum Vidal, Enric Casasses, 
Dolors Miquel i Tomàs Arias. 
  
 “En un poble amb una ratio de poetes per metre quad rat tant alta”,   Pau Gener va 
plantejar el Festival amb voluntat de “crear marca, pel poble i per fora, de manera 
recíproca i que aconseguim que la gent acabi associ ant el municipi al Festival”. 
 
Acompanyaran els recitals, petites mostres de cultura local al pati de Can Ramis amb la 
participació de la Colla Gegantera, Bocs i Cabres, la Colla Bastonera Quico Sabaté i la 
Colla de Diables de Sant Celoni. 
 
El 2 de juny, a les 9 del vespre, a la Rectoria Vella tindrà lloc el 4t Festival de les Veus 
que enguany permetrà escoltar i compartir dos grups vocalistes i un duo de cançó amb 
músiques de tres ètnies diferents. Tal i com va explicar l’organitzadora del Festival, Paca 
Rodrigo, del Centre Artístic de la Veu INTUÏT, “cada any intentem sorprendre una 
mica i en aquesta ocasió ens centrem en la barreja d’idiomes, de cants, de cultures 
de tot arreu amb una clara voluntat de compartir i de motivar”.   
 
El Festival portarà  el cantant de Guinea Bissau Mü i la violoncel·lista Sasha, les seves 
cançons amb arrels i aromes africans i russos; Todorka , quatre veus femenines que 
canten música dels Balcans, difícils harmonies vocals i Actea , divuit veus femenines amb 
un  repertori de la música popular xinesa i la seva poesia. 
 
 
 
Bon nivell de participació als diferents actes de S ant Jordi  
 



El divendres 20, al vespre es van lliurar els premis del XVII Concurs Sant Jordi de 
Fotografia del Centre Excursionista Sant Celoni i es va inaugurar l’exposició que 
romandrà oberta fins el 13 de maig. Es van presentar més d’un centenar de fotografies i 
es van lliurar premis en dues modalitats, els que atorguen els membres del CESC i els 
que atorga el jurat.  
 
El dissabte 21, després de l’esmorzar i el taller de maquillatge organitzat per la colla de 
Diables, més de 150 persones van anar amb cercavila fins la Roca del Drac. Plegats van 
escoltar l’explicació de la llegenda i es va presentar el fulletó “Vilardell i la Roca del 
Drac”. A l’arribada a la plaça de la Vila, els diables van organitzar un refrigeri per a tots 
els participants. 
 
A la tarda, els gegants de les escoles i en Martí i la M. del Puig es van passejar per 
places i carrers de la Vila. Després del cercavila hi va haver una ballada final, xocolatada, 
tallers i animació infantil a l’escola l’Avet Roig. La iniciativa ha estat promoguda per 
l’AMPA l’Avet Roig que ha passat el relleu a l’AMPA de l’escola Pallerola per al Sant 
Jordi de l’any vinent.  
 
Prop de 800 persones van poder gaudir de l’espectacle “la llegenda d’una espasa” que 
es va oferir en dues sessions a l’Ateneu. En l’espectacle hi van participar alumnes del 
CME (Escola Municipal de Música i Escola Municipal de Teatre) i representants d’entitats 
celonines: Almada hortizon, Passaltpas, Colla de Diables, Bastoners, Rebrot, Troca i 
Atrevits. 
 
Diumenge 22 d’abril, més de trenta persones van participar en la passejada guiada “La 
Tordera entre Parcs” i a la tarda portes obertes i visita comentada a Sant Llorenç de 
Vilardell. 
 
Malgrat el temps inestable, el dia de Sant Jordi les paradetes i les sardanes van omplir 
de gom a gom la plaça de la Vila.  
 
A les 6 de la tarda a l’espai Fòrum del Centre de Formació i Ocupació Sax Sala, es va 
presentar l’edició número 22 de la revista Suar tinta  de l’Escola d’Adults , que es 
realitza amb la col·laboració dels grups d’alumnes del centre. L’alcalde Joan Castaño va 
fer un repàs de les diferents seccions de la revista, destacant-ne la seva qualitat i 
varietat, així com també va ressaltar la importància de la participació de l’alumnat en la 
seva elaboració i la seva presentació, activitats que faciliten una millora de la cohesió a 
nivell del centre.   Enguany, aquest acte de presentació es va dedicar a la llegenda d’en 
Soler de Vilardell. En primer lloc, l’historiador celoní Josep M. Abril va fer una explicació 
molt amena de la llegenda, fent gaudir i participar a tots els assistents. Seguidament, una 
quinzena d’ alumnes de diferents grups del centre van llegir el conte “L’espasa d’en Soler 
de Vilardell”, mentre es projectaven les il·lustracions del llibre.  
 
L’acte va comptar amb una assistència de més de cent persones a les quals se’ls va 
lliurar un exemplar de la revista. També els col·laboradors de l’acte van ser felicitats per 
l’alcalde que els va obsequiar amb un exemplar del conte que havien llegit.  
 
A les 7 de la tarda a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis es va presentar el tríptic Una 
colla de mots de foc i festa, un recull lèxic sobre diables elaborat pel CNL del Vallès 
Oriental. L’alcalde Joan Castaño en va fer el lliurament oficial a la Colla de Diables de 
Sant Celoni. 
 
Durant l’acte, els alumnes dels Cursos de Català per a Adults van presentar un recull de 
diferents escrits relacionats amb la Colla de Diables de Sant Celoni i amb la llegenda 
popular L’espasa d’en Soler de Vilardell. 
 



La Fira Medieval que va començar divendres i fins dillulns al carrer Major de Dalt, va tenir 
molt bona acollida igual que les activitats organitzades per l’Associació de Veïns del 
carrer Major de Dalt, especialment el tast de vins. 
 
A la Batllòria, els actes celebrats el dissabte 21 d'abril per festejar Sant Jordi van ser un 
èxit. El matí i tarda el carrer de les Escoles s'hi van veure llibres i roses, i els més petits 
van poder fer tallers infantils. Fins i tot, els gegants van treure el cap i van ballar i 
acompanyar a tothom qui volgués anar a veure la representació de la llegenda de sant 
Jordi a Can Bruguera. Al vespre quan tot ja era a punt pel sopar Popular va començar a 
ploure, però tothom va aguantar gràcies als paraigües. Per arrodonir la jornada audició 
d'havaneres i rom cremat.  
 
 
Més de 20 representants de d’entitats financeres, s ocials i polítiques participen a 
una sessió informativa sobre Ofideute  
 
Més de 20 persones entre directors d’entitats financeres que representaven 8 sucursals 
del municipi, representants d’entitats socials i els quatre grups polítics municipals van 
participar dijous 19 d’abril a la Rectoria Vella a una sessió informativa sobre el servei 
Ofideute que des de fa unes setmanes ofereix l’Oficina Local d’Habitatge. D’aquesta 
manera, segons va explicar l’alcalde Joan Castaño, “es respon a la petició del Ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni que en data 22.12.10 va  prendre per unanimitat, un 
acord pel dret a l’habitatge enfront els llançament s del domicili de veïns i veïnes de 
Sant Celoni i de la Batllòria, fomentant l’adopció de diferents mesures per 
combatre les conseqüències socials dels desnonament s” . En aquesta línia, a la 
reunió es van exposar actuacions possibles per a evitar execucions hipotecàries i es va 
obrir la porta a un espai de diàleg per a facilitar la consecució d’acords en els casos que 
es presentin al municipi. 
 
L’Oficina d’Habitatge, que presta el servei d’informació i assessorament general sobre 
qüestions d’habitatge, va detectar un augment de sol·licituds d’informació relatives a 
quotes impagades, o que en breu poden trobar-se en aquesta situació, de préstecs 
hipotecaris. Aquesta realitat va motivar un treball específic de l’Oficina d’Habitatge per 
procurar  disminuir  l’allau de persones que, per no poder pagar la quota hipotecària, es 
queden sense habitatge. En aquest sentit, segons ha valorat Joan Castaño “ha estat un 
pas important la signatura el dia 29 de març del co nveni amb l’Agència d’Habitatge 
de Catalunya per tal d’estendre el servei Ofideute a Sant Celoni i a tot el Baix 
Montseny”  a través de l'Oficina d'Habitatge, que és junt amb l'Oficina d'Habitatge de 
Reus el primer territori on s'ha estès la prestació d'aquest servei. Tal i com va confirmar 
l’alcalde, “en els primers quinze dies de funcionament del ser vei, cinc ciutadans de 
diferents municipis del Baix Montseny s’han adreçat  al servei i han concertat cita 
prèvia.”  
 
El servei d’assessorament Ofideute, analitza el contracte hipotecari, el deute pendent 
actual de la família i la capacitat de pagament actual de la unitat familiar creditora, i 
seguidament construeix junt amb el ciutadà una proposta de les noves condicions de 
retorn del préstec a l’entitat financera que faci viable el seu pagament i el manteniment 
de la llar en l’habitatge; o, en el seu defecte, la resolució no onerosa del contracte de 
préstec.   
 
El servei Ofideute, s’afegeix a l’intens treball que s’ha fet i s’està fent des de l’Oficina 
d’Habitatge, com l’estudi de noves fórmules d’accés a l’habitatge, l’aprovació del Registre 
de sol·licitants d’habitatge protegit, el Reglament d’habitatges desocupats, l’extensió dels 
serveis de l’Oficina d’habitatge a tot l’àmbit territorial del Baix Montseny, el Programa 
d’arranjament d’habitatges per a dotar-los d’habitabilitat funcional, entre altres.   
 
Sax Sala organitza un curs gratuït per aprendre a e laborar un Pla d'Empresa  
 



El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, Sax Sala, organitza els dies 21 i 22 
de maig un curs gratuït de 8 hores per aprendre a elaborar un Pla d’empresa. El Pla 
d'empresa és un document/ guia on s'exposa el projecte empresarial amb l'objectiu 
d’identificar, descriure i analitzar una oportunitat de negoci i avaluar-ne la seva viabilitat.  
L’horari del curs és de 10 a 14 h i es farà al mateix Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny Sax Sala (Montserrat, 28). 

Objectius del curs:  

• Conèixer les potencialitats dels possibles emprenedors com a empresaris, així 
com les seves deficiències 

• Comprendre la utilitat d’un Pla d’Empresa 
• Destacar la importància de l’anàlisi de mercat i dels aspectes ecònomic-financers 

per a prendre una decisió sobre la viabilitat del projecte 
• Determinar, amb la major precisió possible, les dades econòmico-financeres més 

rellevants de la idea empresarial 
• Identificar funcions i responsabilitats de cada lloc de trebal 
• Conèixer els aspectes jurídics i fiscals d’interès per a la creació d’empreses 

 Programa:  
  

1. L’Emprenedor. La idea 
2. El Pla d’empresa 
3. Anàlisi de mercat 
4. Les persones, el factor humà 
5. Magnituds econòmico-financeres d’un projecte empresarial 
6. Els aspectes jurídics i fiscals més importants per la creació d’empresa 
7. Ajuts i subvencions 
8. Finançament bancari 
9. Pràctic: elaboració del pla a l'aula d'informàtica 

 
  
Per formalitzar la inscripció es pot anar presencia lment a Sax Sala o per Internet:  
http://www.santceloni.cat/document.php?id=9221  
 
 
Activitat  familiar aquest diumenge a l'entorn de l 'exposició Joan Ponç. Capses 
secretes a la Rectoria Vella  
 
Diumenge 29 d'abril a les 12 del migdia tindrà lloc a la Rectoria Vella una activitat familiar 
a l'entorn de l'exposició Joan Ponç. Capses secretes. L’activitat que anirà a càrrec de 
Saladestar, està pensada per a  famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys. 

Joan Ponç. Capses secretes 1975 - 1980  presenta una selecció de 122 dibuixos de la 
suite Capses secretes, que consta de 424 dibuixos en total i es desglossa en 9 sèries. A 
l’exposició, cada sèrie s’acompanya d’un text que el mateix artista va demanar a 
diferents escriptors amb motiu de l’exposició de la suite el 1983. I, per tal d’oferir al 
visitant eines de coneixement, contextualització i anàlisi de l’exposició i de la figura de 
Joan Ponç, Capses secretes també presenta un àmbit de documentació amb entrevistes, 
fotografies del pintor, llibres de consulta i altres documents. 

La Rectoria acull l’exposició del 17 de març al 6 de maig de dijous a dissabte, de 17 a 20 
h i diumenges i festius, d'11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h 

 
 
Famílies de l’Intitut-escola La Tordera fan neteja a les Llobateres  



 
Un grup de famílies de l'Institut-escola La Tordera, convocades per la Comissió Escola 
Verda del centre, es van reunir el 14 d’abril per fer neteja al riu Tordera, al seu pas per 
les Llobateres. Van ser una trentena de persones, entre petits i grans, que en un tram de 
500 metres van treure tot tipus de deixalles, des de rodes de camió i para-xocs fins a 
bombetes, bosses de plàstic i altres residus domèstics. Des de la Comissió Escola Verda 
esperen repetir l'activitat l'any que ve en un altre tram de La Tordera, en aquesta ocasió 
en terme de Santa Maria de Palautordera. 
 
 

El Patinatge Artístic Sant Celoni competeix al Camp ionat d’Europa aquest dissabte 
a Blanes  
L’alcalde i la regidora d’Esports acompanyaran a la  representació celonina 
formada per 150 persones  
 
El grup petit de show conjunts del Patinatge artístic Sant Celoni participarà aquest cap de 
setmana a Blanes al Campionat d’Europa amb l’espectacle “Com gotes d’aigua sobre 
pedra calenta”.  El grup celoní arriba a Europa després d’aconseguir el primer lloc al 
territorial de Barcelona disputat a Vic el mes de gener, el segon lloc al Campionat de 
Catalunya el febrer a Vilanova i la Geltrú i el segon lloc a nivell d’Espanya a Madrid el 
mes de març.  

L’equip celoní està format per 9 patinadors: Andrea López, Emma Enríquez, Laura Vila, 
Magalí Fortón, Fátima Bouanri, Sara Milian, Agnès Auledas, Aina Mira i Jaume Pons a 
més és l’entrenador i coreògraf) En la coreografia, Pons ha comptat amb la col·laboració 
de Vanessa Martín).  
 
L’alcalde Joan Castaño i la regidora d’Esports, Magalí Miracle,  acompanyaran aquest 
dissabte a la representació celonina formada per 150 persones.  
 
 
 
De l'1de maig al 15 de juny, inscripcions a la Terc era Fira de Música Sound Celoni 
al carrer prevista pel 7 de juliol  
 
La Fira proporciona un espai per presentar i promoc ionar grups amateurs locals i 
del Baix Montseny, i també d’altres municipis 

La tercera edició de la Fira de música al carrer organitzada per l'entitat Sound Celoni 
amb la col·laboració de l'Ajuntament prevista pel dissabte 7 de juliol obre el període 
d'inscripcions. De l'1 de maig al 15 de juny tots els grups de música que ho desitgin es 
poden apuntar al Centre Municipal d'Expressió (de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda) o 
per correu electrònic a soundceloni@gmail.com. 

A la Sound Celoni hi ha lloc per tot tipus de música i sense límit d’edats. Si bé es donarà 
preferencia als grups amateurs locals i del Baix Montseny, també s’hi poden inscriure 
grups d’altres municipis. La fira es posarà en marxa a les 5 de la tarda de dissabte 7 de 
juliol a la zona de vianants del centre de Sant Celoni. Els participants es distribuiran en 
diferents espais i horari per tal de no interferir en cap moment amb altres actuacions.  


