
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dijous, 3 de maig 
 

• Ajuntament i Cambra de Comerç signen un conveni per  tal d’impulsar i 
afavorir la competitivitat del teixit econòmic.  El  Baix Montseny comptarà 
amb un punt de servei per a la iniciació a l’export ació, anàlisi i obertura de 
nous mercats, accés a oportunitats de negoci i estr atègia internacional.  

• Cloenda del curs de formació ocupacional de treball ador/a forestal  finançat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social  Europeu 
 

• Comencen els dissabtes actius a Sant Celoni amb la primera tarda de 
Mostra d’Entitats 

 
• L’Ajuntament de Sant Celoni obre la convocatòria d’ ajuts de concurrència 

per al curs 2012 - 2013 
 

• Més de 60 persones a la Sortida cultural a Lleida o rganitzada per 
l’Ajuntament. S’organitzarà una nova visita davnt l a trentena de persones 
que han quedat a la llista d’espera 
 

• Concert dels joves músics catalans i bascos aquest dissabte a l’Ateneu 
 

• Ajuntament i entitats presenten una oferta variada de casals d’estiu 
 

• Alumnes de l’Institut Baix Montseny visitaran Mauth ausen els dies 11, 12 i 
13 de maig   

• L'Institut Baix Montseny i l'institut Dumas de Fran ça consoliden la seva unió 

• 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 

 
 
Ajuntament i Cambra de Comerç signen un conveni per  tal d’impulsar i afavorir la 
competitivitat del teixit econòmic  
 

• El Baix Montseny comptarà amb un punt de servei per  a la iniciació a 
l’exportació, anàlisi i obertura de nous mercats, a ccés a oportunitats de 
negoci i estratègia internacional 

• El nou Punt de Servei evitarà a les empreses haver de desplaçar-se a 
Granollers o Barcelona per fer els seus tràmits adm inistratius 

 
L’Ajuntament de Sant Celoni i la Cambra de Comerç de Barcelona han signat un conveni 
de col·laboració que permetrà la creació d’un Punt de Servei al municipi, que se situarà a 
les instal·lacions del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala, un 
dia a la setmana, en horari de 9 h a 14 h.  



 
Així ho han manifestat ambdues parts en l’acte de signatura del conveni que ha tingut 
lloc avui a la sala de plens de l’Ajuntament amb la presència per part de la Cambra del 
Director de Delegacions, Josep Francí, la presidenta del Consell de la Delegació de la 
Cambra al Vallès Oriental, Rosa Maria Lleal, i Carles Ayats, membre del Consell de la 
Delegació i per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, de l’alcalde Joan Castaño i el regidor 
de Promoció Econòmica, Jaume Tardy.  
 
En la seva intervenció, l’alcalde Joan Castaño ha destacat “l’experiència d’una 
institució amb més de 100 anys d’història, de promo ció de l’activitat econòmica i 
de suport a les empreses, amb qui volem sumar esfor ços en la promoció del teixit 
econòmic de Sant Celoni i de la nostra comarca, tre ballant conjuntament en el 
foment de la competitivitat de les empreses del Bai x Montseny ”.  
 
Amb aquesta finalitat, la Cambra destinarà al Punt de Servei, personal de la corporació 
que tindrà com a missió la realització dels tràmits empresarials encomanats a aquesta 
entitat, l’atenció de consultes i les sol·licituds d’informació de les empreses de Sant 
Celoni i Baix Montseny. Tal i com assenyala el Director de Delegacions de la Cambra, 
Josep Francí, “aquest conveni permetrà l’obertura d’un punt de ser vei de la Cambra 
de Comerç per primera vegada a l’àrea del Baix Mont seny, un territori que compta 
amb un important teixit empresarial. Apostem, així,  per la proximitat dels serveis a 
les empreses, en col·laboració amb les institucions  del territori, com és el cas de 
l’Ajuntament de Sant Celoni ”.  
 
 
Visita al Sax Sala 
Posteriorment a l’acte de signatura, s’ha realitzat una visita a les instal·lacions del Centre 
de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala, equipament referent en temes de 
formació i millora de l’ocupabilitat. “Al setembre de 2011 vam aconseguir 
l’homologació del Sax Sala pel Servei d’Ocupació de  Catalunya, el que ens ha 
permès oferir en aquest curs, per primera vegada, f ormació ocupacional a Sant 
Celoni. Ara, a través de l’acord amb la Cambra, com plementem aquesta oferta amb 
un Punt de Servei a les empreses. Amb aquestes inic iatives volem dotar de 
contingut l’edifici del Sax Sala i convertir-lo en un referent en matèria d’ocupació i 
formació ”, assenyala el regidor de Promoció econòmica, Jaume Tardy.  
 
L’Alcalde ha posat en valor les mesures de suport a l’activitat econòmica que s’han 
impulsat en els darrers mesos, “com ha estat la simplificació administrativa, elimi nar 
restriccions en la implantació de nous comerços i a favorir l’establiment d’activitats 
econòmiques comercials i administratives a Sant Cel oni a través d’un canvi en la 
normativa”.  
 
Tràmits empresarials  
La nova oficina donarà servei a les empreses i empresaris de Sant Celoni i del Baix 
Montseny, que fins ara s’havien de desplaçar a Barcelona o a la Delegació del Vallès 
Oriental per tal de dur a terme els seus tràmits. 
 
Entre els tràmits que gestiona la Cambra de Comerç es troben els certificats digitals , 
que són l’equivalent electrònic a un document d’identitat: autentifica la identitat de l’usuari 
davant de tercers i permet signar digitalment garantint l’origen i la integritat de les dades 



transmeses. Resulta una eina fonamental pel desenvolupament del comerç electrònic i 
per les transaccions segures entre empreses, i entre aquestes i l’administració, de forma 
telemàtica. 
 
 
A més, en relació amb l’exportació, la Cambra gestiona, entre d’altres:  
 

• Certificat d’origen 
El certificat d'origen comunitari és un document que certifica el país d’origen de la 
mercaderia. Les empreses exportadores el tramiten per tal de complir amb els requisits 
duaners, consulars i de crèdits documentaris. 
 

• Quadern ATA 
És un document d’admissió temporal de mercaderies que permet que qualsevol 
mercaderia no perible, pugui viatjar fora de la Unió Europea (per fires, exposicions, etc.) i 
posteriorment retornar-les al seu punt de partida. El quadern ATA és la forma més 
ràpida, àgil i econòmica de dur a terme els tràmits duaners. 
 

• Legalització consular 
La Cambra ofereix un servei que complementa el de tramitació i legalització de 
documents de comerç exterior gestionant la seva posterior legalització a ambaixades i 
consolats.  
 
Tràmits de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Ge neralitat  
A més, des del nou Punt de Servei es podran gestionar tots aquells tràmits administratius 
de l’activitat econòmica empresarial, industrial o de serveis, inclosos en el Catàleg de 
tràmits de la Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, com 
per exemple, els carnets professionals.  
 

Cloenda del curs de formació ocupacional de treball ador/a forestal  finançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Eur opeu  

Aquesta setmana ha acabat el curs de formació ocupacional de treballadors forestals que 
s’ha impartit a Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny finançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  

El passat mes de setembre, el Servei d'Ocupació de Catalunya va homologar Sax Sala 
per poder impartir diferents especialitats de formació ocupacional. Aquesta homologació 
va permetre sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la realització de cursos de formació 
ocupacional per a persones en situació d'atur, finançats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu, prioritzant aquelles especialitats que tenen majors 
possibilitats d'inserció laboral. Del total de cinc accions formatives demanades, el Servei 
d'Ocupació de Catalunya va atorgar una subvenció per a l'organització de dos cursos: 
treballadors forestals i informàtica d'usuari. 

El curs de treballador/a forestal va començar el passat 29 de desembre i ha finalitzat el 
dia 2 de maig, amb una durada total de 360 hores, repartides en diversos mòduls que 
combinen la formació teòrica i la pràctica: desbrossament de masses forestals, 
tractaments silvícoles, repoblació forestal, prevenció i extinció d'incendis, conservació i 
aprofitaments forestals, primers auxilis a la muntanya, tècniques de recerca de feina i 
prevenció de riscos laborals. Aquesta acció formativa ha permès als 15 alumnes 
participants millorar la seva formació i les possibilitats d'ocupació en un sector amb molta 



presència al territori i que, malgrat la conjuntura econòmica actual, presenta bones 
perspectives. 
 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni obre la convocatòria d’ ajuts de concurrència per al 
curs 2012 - 2013  
 
Els ajuts socials que promou l’Ajuntament de Sant Celoni tenen com a objectiu general 
garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes, posant especial atenció en 
el manteniment de la seva autonomia personal i promovent el desenvolupament de les 
capacitats personals. Els ajuts de concurrència són aquells que van dirigits a les famílies 
amb situació socioeconòmica desfavorida, amb rendes inferiors a l’Índex de Renda de 
Suficiència de Catalunya, per tal de: 

- Prevenir situacions de risc social 
- Afavorir la igualtat d’oportunitats 
- Millorar la cohesió social 
- Potenciar el progrés social de les persones 

Els llocs i terminis per sol·licitar els ajuts són: 
 
 
Tipus d’ajut  Període de sol· licitud 

de l’ajut 
Resolució de l’ajut  Dotació 

econòmica de 
cada partida 
pressupostària 

Ajuts per al material 
escolar i llibres, 
material curricular i 
continguts digitals 

Del 7 al 18 de maig Del 9 al 13 de juliol 20.000 € 

Ajuts per a les 
activitats d’estiu 

Del 7 al 18 de maig De l’11 al 15 de juny 12.500 € 

Ajuts per a les 
activitats de l’escola 
municipal de música i 
teatre 

Alumnat actual: 
Del 16 al 20 d’abril 
Alumnat nou: 
Del 4 al 15 de juny 

Del 2 al 6 de juliol 7.500 € 

Ajuts per a les 
activitats de l’escola 
d’adults 

Alumnat actual: 
Del 4 al 14 de juny 
Alumnat nou: 
Del 12 al 25 de juliol 
Matriculats al 
setembre: 
Del 3 al 7 de setembre 

Del 24 al 28 de 
setembre 

6.000 €  

1r cicle d’educació 
infantil 

De l’11 al 22 de juny Del 3 al 7 de setembre 20.080 € 

 
El curs 2011 – 2012 el número de persones i imports dels ajuts han estat: 
 
Tipus d’ajut  Nombre de persones que han 

rebut ajut 
Import total dels ajuts 
atorgats 

Ajuts per al material escolar i 
llibres, material curricular i 
continguts digitals 

335 alumnes 16.347,57 € 

Ajuts per a les activitats 
d’estiu 

 
85 alumnes 

 
10.561,26 € 

Ajuts per a les activitats de 
l’escola municipal de música i 
teatre 

 
 

13 alumnes 

 
 

5.310,88 € 
Ajuts per a les activitats de 
l’escola d’adults 

 
40 alumnes 

 
541,62 € 

1r cicle d’educació infantil no existia aquest tipus d’ajut 



 

 

 
 
Més de 60 persones a la Sortida cultural a Lleida o rganitzada per l’Ajuntament  
S’organitzarà una nova visita davant la trentena de  persones que han quedat a la 
llista d’espera 
 
El dissabte 28 de maig 60 persones van participar en la Sortida Cultural a Lleida, 
organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni. Al matí es va visitar la magnífica Seu Vella, 
l'antiga catedral de la ciutat, que s'aixeca dalt del turó. Començada a edificar cap a 1200, 
barreja els estils romànic i gòtic en perfecta harmonia. La Seu Vella i tot el turó es va 
transformar en caserna militar en el segle XVII, funció que es va mantenir fins fa pocs 
anys. Darrerament, però, ha estat objecte d'una restauració magnífica que en mostra tot 
l'esplendor. L'excepcional claustre gòtic que hi ha als peus del temple es converteix en 
un mirador fascinant sobre la ciutat. A prop de la Seu hi ha el Castell del Rei, aixecat a 
l'època medieval sobre la Suda o castell àrab. 
 
Abans de dinar es va visitar una part del Museu de Lleida, on es recullen les peces 
escultòriques i pictòriques procedents de l'antiga catedral. En destaquen le escultures de 
tradició romànica del portat de l'Anunciació, els relleus gòtics d'alabastre de l'altar major i 
un gran tapís flamenc. A la tarda es va fer un passeig pel carrer Major, la zona de 
vianants, on es van poder veure edificis tan emblemàtics com la Paeria, antiga seu de 
l'Ajuntament que conserva la façana d'un palau de tradició romànica, i la Catedral Nova, 
edificada en els segle XVIII. 
 
 
La Sortida Cultura a Lleida ha tingut molt d’èxit i ha omplert amb satisfacció les 
expectatives de tota la gent que van poder fer la visita. Però s’han quedat 30 persones 
en llista d’espera que no hi han pogut participar. Per això es tornarà a programar una 
altra Sortida Cultural a Lleida de cara a finals de setembre o les primeres setmanes 
d’octubre. L’objectiu és tornar a omplir un altre autocar i repetir la visita a la Seu Vella i la 
ciutat. 
 
La propera Sortida Cultural, que es farà el 26 de m aig, tractarà sobre els oficis 
antics: adobers, traginers i paperers. Es visitarà l'adoberia de Cal Granotes, el 
Museu de la Pell i el Museu del Traginer d'Igualada  i el Museu Molí Paperer de 
Capellades. Inscripcions a la Rectoria Vella.  
 
 
 
Comencen els dissabtes actius a Sant Celoni amb la primera tarda de Mostra 
d’Entitats  
 
Dins la proposta d’activitats organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’objectiu 
de dinamitzar el municipi a nivell econòmic, cultural i social, tots els dissabtes a la tarda 
de maig i juny de forma ininterrompuda, aquest dissabte 5 de maig serà el torn de la 
primera tarda Mostra d’Entitats.   
 
Programació  
Tarda d’activitats a la plaça de la Vila   
Animació per a la mainada...i més grandets, a càrrec de Jaume Barri 
A  2/4 de 5 de la tarda 
 
Ballada dels gegants i el gegantó de La Batllòria 



A  ¾ de 6 de la tarda 
 
Sardanes amb la Cobla Genisenca de Taradell 
De 6 a 8 del vespre 
 
Demostració de les activitats de l’Associació Neurològica i venda de bijuteria 
De 4 a 9 del vespre 
 
Demostració de puntes de coixí 
De 4 a 9 del vespre 
 
Exposició Alivia – Nehustan 
De 4 a 9 del vespre 
 
Exposició de diferents tipus d’arcs, fletxes i material i informació de les activitats del club 
Arc 
De 4 a 9 del vespre 
 
Carpes informatives i activitats organitzades per l es entitats: Colla de geganters i 
grallers de La Batllòria, Agrupació Sardanista Baix  Montseny, Associació 
Neurològica Baix Montseny, Grup de Puntaires, Assoc iació Evangèlica Salem i Arc 
Sant Celoni 
 
Tal i com va explicar 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 econòmic”.   

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”.    

El 12 de maig, 1r Festival de Poesia  

En la línea de promoció de la creació local el 12 de maig tindrà lloc el 1r Festival de 
Poesia.  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 m és remarcables de la llengua 
catalana, de diferents procedències, edats i estils  literaris que 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. 
 
 
 
Unes 25 persones participen a la passejada a les Ll obateres  



Dins la programació de festes de Sant Jordi, diumenge 29 d’abril es va organitzar una 
visita comentada  a les Llobateres. Unes 25 persones van participar a la passejada lúdica 
on es va explicar  per una part l’origen de les Llobateres, la seva funció biològica  i 
quines són les espècies animals i vegetals que s’hi poden veure, a més d’algunes 
pinzellades dels esdeveniments històrics que han succeït en aquells paratges. 
Ara, a la primavera, és molt bona època per anar a visitar les Llobateres i poder observar 
els ocells que hi  viuen o bé hi estant de pas.  Per arribar-hi, s’hi pot accedir pel nou pont 
de la Batllòria (seguint la pista a l’esquerra paral·lela al riu durant uns 4 km) o bé per la 
C35, a l’alçada del punt quilomètric 65. Per a més informació, l’Ajuntament de Sant 
Celoni ha editat un díptic que es pot trobar a l’Oficina de Turisme o bé a 
www.santceloni.cat/turisme/publicacions.  
 
 
Concert dels joves músics catalans i bascos aquest dissabte a l’Ateneu  
 
Amb motiu d’un intercanvi entre les escoles de música de Sant Celoni i de Bergara, al 
País Basc, el proper dissabte, 5 de maig a dos quarts de nou del vespre, tindrà lloc un 
concert a la Sala gran de l’Ateneu on participaran l’Orquestra, Cor Mitjà i Cor Jove de 
l’Escola Municipal de Música de Sant Celoni i l’Orquestra i Grup d’acordionistes de 
l’Escola de Música de Bergara.  L’entrada és gratuïta.  
 
Aquest cap de setmana, els joves bascos són a Sant Celoni acollits en diferents famílies.  
A finals, de març, una trentena d’alumnes de l’Escola de Música de Sant Celoni van ser a 
Bergara amb motiu d’un intercanvi amb l’Escola de Música d’aquella població basca.  Els 
joves músics celonins van tornar entusiasmats de l’acollida que els van oferir les famílies 
basques,  i encara més contents  per les noves amistats que van sorgir de la relació 
entre els alumnes d’ambdues escoles. Dins el programa d’activitats organitzades per 
l’Escola de Bergara no hi podia faltar un concert, on prop de 200 persones van gaudir 
d’un repertori ofert per els cors i orquestra de Sant Celoni i l’orquestra de Bergara.  
 
 
Ajuntament i entitats presenten una oferta variada de casals d’estiu  
 
L’Ajuntament i 12 entitats del municipi han preparat una oferta variada d’activitats d’estiu 
per a infants i joves de 3 a 16 anys amb un doble objectiu: ajudar a conciliar la vida 
laboral i familiar dels pares i mares i, alhora, oferir activitats educatives que promoguin la 
motivació, l’esforç, el treball en equip, la creativitat, la relació a través del joc i de l’esport. 
A la guia s’hi pot trobar des de reforç escolar, a casals d’anglès, campus esportius, 
activitats de lleure de diversa temàtica (Indis, vaquers, aventures amb en Massagran, 
piscina, karts, ponis, globus aerostàtic...), entre altres. Per garantir que tothom hi pugui 
participar, l’Ajuntament convoca ajuts econòmics a les famílies amb situacions 
desafavorides. La guia s’ha distribuit a tots els escolars i també es pot consultar a: 
www.santceloni.cat/activitatsestiu 
Les dotze entitats participants són: AMPA escola Pallerola, AMPA escola La Tordera, 
AMPA escola Montnegre, AMPA escola Soler de Vilardell, Club Bàsquet Sant Celoni, 
Cub Esportiu Sant Celoni, Club Tennis Sant Celoni, col·legi Cor de Maria, col·legi La 
Salle, Escola l’Avet Roig, Penya Barcelonista Sant Celoni, Centre Municipal d’Esports 
Sot de les Granotes – UFEC.  
 
 
Alumnes de l’Institut visitaran Mauthausen els dies  11, 12 i 13 de maig  
 
L'Institut Baix Montseny de Sant Celoni  col·labora des de fa molts anys amb l'Amical  de 
Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme, i aquest curs ha estat 
escollit, d'entre molts centres de tot l'Estat espanyol, per fer el viatge anual a 
Mauthausen. Els dies 11, 12 i 13 de maig, 5 alumnes de primer de Batxillerat d'Història 
del Món Contemporani  i una professora viatjaran a Àustria. El viatge està totalment 



subvencionat però l'alumnat  escollit ha de treballar   abans, assistint  a actes relacionats 
amb l'Holocaust com els que es van celebrar el dia 25 de gener a Barcelona i  preparant 
alguns dels actes que es faran durant aquests tres dies. A la tornada, hauran de fer una 
memòria  del viatge  i sobretot fer difusió del que han vist, viscut i après. Cal tenir present 
que l'objectiu  del viatge és fer conèixer als joves els crims perpetrats pel règim nazi 
perquè no es tornin a repetir mai més. 

 

L'Institut Baix Montseny i l'institut Dumas de Fran ça consoliden la seva unió  

L'any passat es va iniciar un intercanvi entre l'IN S Baix Montseny i l'institut Jean-
Baptiste Dumas, situat a Salindres (un poble a prop  de Nîmes). Aquest any el 
projecte ha tornat a tenir èxit i s'ha creat una ve ritable unió entre els dos instituts.  

Oferir la possibilitat de conèixer una nova cultura hauria de ser un dels objectius de 
qualsevol centre educatiu. És ben sabuda la importància per al desenvolupament de 
qualsevol persona, pel que fa als recursos comunicatius, el coneixement de diverses 
llengües. I res millor per a practicar que conviure amb persones que la parlin com a 
llengua materna. 

L'Institut Baix Montseny ofereix com a segona llengua estrangera el francès i té la gran 
sort de comptar amb una professora nativa. Aquest fet ha possibilitat l'organització per 
segon any consecutiu d'un intercanvi amb un centre del país veí. 

Després d'intercanviar-se cartes i vídeos de presentació, els alumnes van conèixer per fi 
les seves parelles d'intercanvi al mes de febrer quan els joves francesos van venir a 
passar uns dies a Sant Celoni. El mateix dia de la seva arribada ja se'ls podia veure 
passejant junts pel poble! Els pares estaven força preocupats pel tema de l'alimentació ja 
que existeixen certes diferències, però ho van fer molt bé ja que els alumnes francesos 
van quedar tots encantats de les famílies. Durant cinc dies van fer algunes activitats junts 
a l'institut i van passar un matí a Barcelona amb ells. La resta de dies els francesos van 
anar a descobrir les obres de Gaudí ja que, a més de la seva professora de castellà - 
Dàcil Grande (coorganizadora de l'intercanvi) – també els acompanyava la seva 
professora de plàstica.  

El comiat per alguns va ser molt emotiu i tots desitjaven que arribés el 25 de març per 
anar a casa de les seves parelles i famílies. Van anar-hi cinc dies acompanyats per la 
seva professora de francès i coorganitzadora de l'intercanvi, Emilie Boens, i amb l'Agustí 
Lluch, coordinador d'activitats extraescolars i tutor de l'aula Ametista de l'Institut Baix 
Montseny. Tots estaven molt nerviosos i alguns tenien por d'anar a casa de persones 
“estranyes”, però al matí següent estaven tots contents de la seva “família d'acollida”. 
Van visitar l'institut francès i els professors van poder conèixer l'equip directiu que els va 
rebre molt bé i va mostrar el seu interés en continuar aquest projecte.  

Van visitar la regió (Nîmes, Uzès, el Pont du Gard) i al vespre tornaven a casa de la 
família francesa per fer una veritable immersió lingüística. El comiat aquesta vegada va 
ser encara més emotiu per tots. Van fer fotos de grup davant de l'institut i van marxar 
amb el cor ple de bons records, amb nous amics i amb l'esperança de tornar-los a veure 
algun dia. 

Per últim, cal destacar i agrair la preocupació constant dels pares, tant francesos com 
catalans, per intentar que els alumnes se sentin com a casa seva. Tots van quedar molt 
contents i repetirien l'experiència. Alguns fins i tot estan fent plans per veure's a l'estiu.  

En conclusió, un intercanvi és una experiència única a la vida i animem a pares, mares, 
alumnes, professors i instituts a participar-hi.  



 

 
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.  


