
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 9 de maig 
 

• Sant Celoni organitza aquest dissabte el 1r Festiva l de Poesia. Reunirà 
algunes de les veus més remarcables de la llengua c atalana: de Francesc 
Garriga a Blanca-Llum Vidal, de Dolors Miquel a Enr ic Casasses, entre 
d'altres 
 

• Dissabte la plaça de la Vila també tindrà activitat  a partir de 2/4 de 6, amb un 
circuit vial, un inflable, una ludoteca pels més me nuts i un taller de pinta 
cares 
 

• El Banc d'Aliments de Sant Celoni organitza un reca pte als supermercats 
del municipi els dies 18 i 19 de maig  
 

• Sessió del consell polític del Pla integral sobre c onsum de drogues el Tritó 
del Baix Montseny  
 

• Sax Sala ofereix dos cursos gratuïts per a treballa dors del sector comerç o 
persones a l’atur 

 
• Segona sessió informativa per donar a conèixer el s ervei Ofideute. Una 

vintena de representants del mercat immobiliari, d’ entitats socials, i grups 
polítics municipals van assistir a la trobada  

• L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 22è Concurs de cartells de la Festa 
Major. El termini de presentació finalitzarà el dia  15 de juny i el tema, el 
procediment i les tècniques del concurs són lliures  
 

• Inauguració de l’exposició de pintures de Sandro Be dini aquest dissabte 12 
de maig a les 7 de la tarda  
 

• Fins el 16 de maig, inscripcions obertes a la sorti da cultural a Igualada i 
Capellades per conèixer els oficis antics  
 

• Més de 230 persones han fet arribar via facebook la  seva proposta de DJ de 
cara a la Festa Major  
 

• Actualització de les dates del calendari de preinsc ripció per el curs 2012-
2013 

 
 
 
 
Sant Celoni organitza aquest dissabte el 1r Festiva l de Poesia  
Reunirà algunes de les veus més remarcables de la l lengua catalana: de Francesc 
Garriga a Blanca-Llum Vidal, de Dolors Miquel a Enr ic Casasses, entre d'altres 



En la línea de promoció de la creació local el 12 de maig tindrà lloc el 1r Festival de 
Poesia.  Tal Sota la presència del Montseny i el Montnegre, Sant Celoni tindrà el privilegi 
de reunir algunes de les veus poètiques més 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.  

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. 
 
Jordi Vintró  i Francesc Garriga 
A les 4 de la tarda a la Sala Bernat Martorell 
 
Meritxell Cucurella-Jorba, Nú Miret, Esteve Plantad a i Blanca Llum Vidal 
A les 5 de la tarda a l’escalinata de Can Ramis 
 
Enric Casasses , Dolors Miquel  i Tomàs Arias 
A les 6 de la tarda a la Sala Bernat Martorell 
 
Cloenda  amb tots els poetes participants   
A les 8 del vespre al Claustre de l’Antic Hospital de pobres i malalts de Sant Antoni. Amb 
la col·laboració de l’associació de Veïns del Carrer Major de Dalt.  

A partir de 2/4 de 6, activem la plaça de la Vila, amb un circuit vial, un inflable, una 
ludoteca pels més menuts i un taller de pintacares.  

 
El primer "Dissabte actiu" va omplir la plaça amb l a Mostra d'Entitats 

Aquest dissabte es va celebrar la primera jornada de la Mostra d’Entitats 2012, dins la 
programació dels Dissabtes actius de Sant Celoni, que volen omplir d’activitat la plaça de 
la vila totes  les tardes dels dissabtes de maig i juny. El Club Arc Sant Celoni, 
l’Associació Evangèlica Salem, la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria, 
l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, el Grup de Puntaires i l’Agrupació 
Sardanista Baix Montseny, van donar vida a la plaça durant tota la tarda mostrant el que 
fan. Pel que fa a les activitats a plaça, primer va ser en Jaume Barri qui va engegar 
motors amb l’animació infantil fent ballar a petits i grans, tot seguit, van ser els gegants i 
els grallers de la Batllòria, tot donant pas a la trobada sardanista organitzada per 
l’Agrupació Sardanista Baix Montseny amb la Cobla Genisenca. 

 
El Banc d'Aliments de Sant Celoni organitza un reca pte als supermercats del 
municipi els dies 18 i 19 de maig  

El Banc d'Aliments de Sant Celoni, gestionat per Càrites i Creu Roja amb el suport de 
l'Ajuntament, organitza per divendres 18 i dissabte 19 de juny un recapte d'aliments als 
supermercats de Sant Celoni. Concretament es recull llegum, conserves de peix, llet i oli. 
Divendres la recollida tindrà lloc de 16 a 21 hores i dissabte de 10 a 14 i de 16 a 21 h. El 
Banc d'Aliments dóna servei a prop de 1.400 persones del municipi. 
 
 
Sessió del consell polític del Pla integral sobre c onsum de drogues el Tritó del 
Baix Montseny  
 



Dimecres 9 de maig va tenir lloc a la Sala de plens de l’Ajuntament de Sant Celoni, una 
sessió de treball del Consell polític del Tritó del Baix Montseny (Pla integral sobre 
consums problemàtics de drogues). La idea central del Tritó és promoure activitats 
preventives, afavorir l’accés al tractament i activar recursos d’inserció. El Pla ha procurat 
equilibrar les directrius del Plan nacional sobre drogas 2009-2016, de la Conselleria de 
Salut, de la Moció 175/VI del Parlament de Catalunya, les indicacions de la Comissió de 
Drogues de  la Federació de Municipis i les pròpies idees sobre el vincle entre les 
persones i les drogues. 
 
L’objecte de la trobada ha estat la revisió de l’activitat duta a terme durant el 2011, així 
com definir línies de futur, de cara la renovació del conveni de col·laboració que dóna 
impuls al programa. Tots els alcaldes i tècnics presents dels 13 ajuntaments participants 
al Tritó del Baix Montseny i els representants de la Diputació de Barcelona, van valorar 
molt positivament el treball realitzat fins ara. 
 
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, va assegurar que des que el 1999 el Tritó va 
començar la seva tasca , “ha atès molts casos concrets però sobretot ha acon seguit 
treballar en la prevenció entre infants i joves i d e ben segur, ha aconseguit reduir 
el nombre d’addiccions” . El Tritó del Baix Montseny, va recordar Joan Castaño és una 
mostra que “anys enrere ja hi havia aquesta voluntat de trebal lar 
mancomunadament i aconseguir fer arribar serveis a municipis petits que d’altra 
manera els hauria estat impossible”.   
 
Hi varen ser presents representats polítics dels 13 ajuntaments signataris del conveni: 
Cànoves i Samalús, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, 
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de 
Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 
 
L’acte, presidit per l’Alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño,  va comptar amb la 
participació del Diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar social de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Josep Oliva, que va intervenir explicant les línies de treball actuals en la 
matèria i posant en valor iniciatives de caire mancomunat com ara el Tritó, com a base 
de l’èxit de programes comunitaris. 
 
 

 
Sax Sala ofereix dos cursos gratuïts per a treballa dors del sector comerç o 
persones a l’atur  

 
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala, juntament amb System-
Formació, organitzen dos cursos gratuïts oberts a treballadors en actiu del sector comerç  
i a persones en situació d’atur: un curs d’Excel bàsic i un altre de Tècniques de venda . 

El curs d’Excel bàsic té una durada de 40 hores i es realitzarà de dilluns a divendres, de 
9 a 13 h, començant el dia 11 de juny fins el dia 22 de juny. La documentació que caldrà 
presentar en el moment de la inscripció és la següent: Pels treballadors en actiu del 
sector comerç, la fotocòpia del DNI, l’última nòmina i/o documentació acreditativa del 
pagament dels autònoms. Pels treballadors en situació d’atur: fotocòpia del DNI, full de 
renovació del SOC actualitzat i Vida laboral o fotocòpia d’una nòmina antiga. 
Per inscriure´’s cal omplir  un formulari disponible al web www.santceloni.cat  i presentar-
lo personalment més la documentació sol·licitada a Sax Sala fins el 30 de maig.  
 
El curs de Tècniques de venda (nivell mig-superior) té una durada de 40 hores i es 
realitzarà de dilluns a divendres, de 9.15 a 12.45 h, començant el dia 4 de juny fins el dia 
20 de juny. La documentació que caldrà presentar en el moment de la inscripció és la 
següent: pels treballadors en actiu del sector comerç, fotocòpia del DNI, última nòmina 



i/o documentació acreditativa del pagament dels autònoms i Currículum Vitae actualitzat. 
Pels treballadors en situació d’atur,  fotocòpia del DNI, full de renovació del SOC 
actualitzat, Vida laboral o fotocòpia d’una nòmina antiga i currículum Vitae actualitzat. 

Les persones que estiguin interessades han d’omplir el formulari disponible a 
www.santceloni.cat i presentar-lo personalment més la documentació sol·licitada, fins el 
25 de maig, a Sax Sala Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.  

Si teniu algun dubte, podeu adreçar-vos personalment al Centre (c/Montserrat, 28), al 
telèfon 93 867 41 75 o per correu electrònic a formacio@santceloni.cat 
 
 
 
Segona sessió informativa per donar a conèixer el s ervei Ofideute   
 
Una vintena de representants del mercat immobiliari , d’entitats socials, i grups 
polítics municipals van assistir a la trobada  
 
El dia 4 de maig va tenir lloc a l’edifici Bruc, una segona sessió informativa sobre el nou 
servei d’assessorament i mediació per evitar desnonaments al Baix Montseny, Ofideute, 
que des de fa poc més d’un mes ofereix l’Oficina Local d’Habitatge. En aquesta segona 
trobada, hi van participar més de 20 persones, entre agents del mercat immobiliari            
-administradors de finques i promotors- que operen en el municipi, representants 
d’entitats socials i de grups polítics municipals. 

L'Ofideute és un servei d'assessorament que mira d'arbitrar entre l'entitat bancària i els 
perceptors d'hipoteques en els casos en què aquests últims tenen problemes per a fer 
front al pagaments. El servei Ofideute analitza el contracte hipotecari, el deute pendent 
actual de la família i la seva capacitat de pagament, 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.   
 

Sant Celoni és el segon municipi de Catalunya on s’ha estès la prestació del servei 
Ofideute, després de l’Oficina d’Habitatge de Reus. 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 una nimitat, un acord pel dret a 
l’habitatge enfront els llançaments del domicili de  veïns i veïnes de Sant Celoni i de 
la Batllòria, fomentant l’adopció de diferents mesu res per combatre les 
conseqüències socials dels desnonaments” .  
 
 
Per accedir-hi, en el moment en què es preveuen els problemes per fer front a les quotes 
del préstec, cal parlar amb l’entitat financera (EEFF) per tal de negociar possibles 
solucions. En cas de resposta negativa o de difícil compliment dels pactes proposats, es 
propietaris es poden adreçar al servei Ofideute de l’Oficina d’Habitatge (C/Bruc, 26 de 
Sant Celoni) per a què s’analitzi el cas i facin de mediadors amb l’entitat financera. (Cita 
prèvia al 93 864 12 15 o  habitatge@santceloni.cat). 
 
 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 22è Concurs de cartells de la Festa Major  

El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de juny i el tema, el procediment i les 
tècniques del concurs són lliures 



Un any més, l'Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs de cartells de la Festa 
Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de juny. El tema, el 
procediment i les tècniques d'aquest concurs són lliures. En el treball ha de constar-hi, 
com a mínim, el text Festa Major 2012. Sant Celoni del 7 al 10 de setemb re, amb un 
tipus de lletra que sigui entenedor. El premi és de 500 € i el lliurament tindrà lloc en un 
acte públic inclòs en el programa de la Festa Major.  
 
Consulteu les bases: 
www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/programacio_cultural/Co
ncursCartells2012L.pdf 
 
 
 
Inauguració de l’exposició de pintures de Sandro Be dini aquest dissabte 12 de 
maig a les 7 de la tarda  
 
Aquest dissabte a les 7 de la tarda s’inaugurarà l’exposició de pintures de Sandro Bedini 
a la Rectoria Vella. Aquesta mostra que es podrà visitar fins el 17 de juny,  serà la quarta 
exposició individual de Sandro Bedini a Sant Celoni, el qual abandona ara les seves 
arrels realistes per endinsar-se en l’abstracció. 
 
Sandro Bedini va néixer a Barcelona el 1975, però ha estat vinculat a Sant Celoni i al 
Montseny des de petit. Dels 15 als 28 anys va viure al Montnegre, a Sant Llorenç de 
Vilardell. Format en Belles Arts i de tradició familiar artística, compagina el seu treball 
com a muralista amb la docència i la pintura de petit format. 
 
Havent començat la seva trajectòria professional com a aparadorista i professor 
d'aquesta disciplina, amplia la seva formació com a escenògraf, sempre mantenint la 
seva activitat com a pintor. Després d'uns anys dedicat a l'aparadorisme i a la decoració, 
decideix centrar-se exclusivament en la pintura mural, on reuneix aspectes pictòrics i 
escenogràfics per crear un ambient únic i diferent, integrat en l'espai i derivat de l'estudi 
de cada situació particular. 
 
www.sandrobedini.com  
 
A l'exposició s'hi podrà veure el vídeo d'Héctor Zerkowitz sobre Sandro Bedini i la seva 
obra.  
 
L’horari d’exposicions a la Rectoria Vella és de dijous a dissabte de 17 a 20 h i 
diumenges i festius d’11.30 h a 13.30 h i de 17 a 20 h.   
 

 
 
 
Fins el 16 de maig, inscripcions obertes a la sorti da cultural a Igualada i Capellades 
per conèixer els oficis antics  
 
Dins la programació de Sortides culturals 2012 que organitza l’Ajuntament, el proper 
dissabte 26 de maig s’anirà a Igualada i Capellades per conèixer els oficis antics 
d’adober, traginer i paperer. Les persones interessades es poden inscriure del 9 al 16 de 
maig a la Rectoria Vella (telèfon 93 864 12 13).  
 
Se sortirà en autocar a les 9 del matí de la plaça Comte del Montseny i es tornarà a 2/4 
de 8 del vespre. El preu és de 18 euros i inclou el viatge en autocar, i l’entrada i visita 
guiada a l'adoberia de Cal Granotes, al Museu de la Pell d'Igualada, al Museu del 
Traginer d'Igualada i al Museu Molí Paperer de Capellades. 
 



La següent Sortida cultural serà el matí de 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.    
  
 

Més de 230 persones han fet arribar les seves propo stes de DJ de cara a la Festa 
Major  

Dins la programació de concerts de la Festa Major de setembre 2012, i tal com es va 
acordar amb la Comissió de Concerts que l'ha elaborat, s'ha reservat un espai per a un 
DJ. Serà per tancar la nit de dissabte. Des d’aquesta semana, tothom qui ho vulgui pot 
proposar algun nom de Dj a tenir present. De moment, més de 230 persones ja han 
opinat. Dilluns dia 14 de maig, es farà el buidat de totes les propostes que s’estan rebent  
via Facebook o, via correu electrònic cultura@santceloni.cat. 

 
 
Actualització de les dates del calendari de preinsc ripció per el curs 2012-2013  
 
El Departament d’Ensenyament ha modificat el calendari de la preinscripció i matriculació 
dels diferents ensenyaments per tal d’estudiar com donar compliment al Real Decreto 
Ley de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 
 
Aquest Reial Decret estipula un seguit de mesures obligatòries i altres opcionals.  
 
Les mesures obligatòries són:  

- Augment de la jornada lectiva del professorat a 25 hores a infantil i primària i 20 a 
secundària i batxillerat 

- Substitució de professorat únicament quan la baixa passi de 10 dies lectius 
 
Les mesures opcionals contemplen, entre d’altres mesures: 

- Incrementar la ràtio d’alumnes per aula fins un màxim del 20% 
 
A Catalunya, segons ha declarat la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, donaran 
compliment al que és obligatori, però en el cas de les mesures opcionals  donaran un 
tracte personalitzat per a cada centre en funció de la situació i de les necessitats de cada 
cas. Per aquesta raó, es modifica el calendari de preinscripció i matrícula als diferents 
ensenyaments que queda de la següent manera: 
 
Segon cicle d’educació infantil i ensenyament oblig atori: 

- Publicació de la llista d’admesos: entre l’1 i el 8 de juny 
- Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO): de l’11 al 15 de juny 

Ensenyaments postobligatoris (batxillerat, cicles f ormatius de grau mitjà de 
formació professional i d’arts plàstiques i disseny ): 

- Publicació de l’oferta: 18 de maig 
- Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l’1 de juny 
- Llistes amb el barem provisional: 8 de juny 
- Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny 
- Llistes definitives: 28 de juny 
- Període de matriculació: del 2 al 10 de juliol 

Cicles formatius de grau superior de formació profe ssional i d’arts plàstiques i 
disseny: 

- Publicació de l’oferta: 18 de maig 



- Presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 8 de juny 
- Període de matrícula: del 2 al 10 de juliol 

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQP I): 
- Publicació de l’oferta: 18 de maig 
- Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l’1 de juny 
- Llistes amb el barem provisional: 13 de juny 
- Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 20 de juny 
- Llistes definitives: 6 de juliol 
- Període de matriculació: del 3 al 13 de setembre 

 

 

 


