
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 28 de novembre de 2012 
 
 

• Visita institucional al primer coworking del Baix M ontseny que ha obert 
portes a Sant Celoni. L’alcalde destaca la implicac ió de la iniciativa 
privada en el foment de l’emprenedoria al Baix Mont seny  

• Hernan Casciari i la revista ORSAI aquest divendres  a les 8 del vespre al 
Tast de lletres  
 

• Aquest dissabte a les 20.30 h, música per a guitarr a i piano dins el 6è cicle 
Anna Ricci en gira a l’Ateneu 
 

• S’obre un segon grup per anar amb autocar  al conce rt de valsos al Palau 
de la Música Catalana. Inscripcions i pagament del 3 al 13 de desembre al 
Centre Municipal d’Expressió 
 

• El Centre Municipal Sot de les Granotes recull jogu ines i aliments per 
Càritas i Creu Roja durant tot el mes de desembre 
 

• Càritas i Creu Roja coordinen la recollida a Sant C eloni del 4rt gran 
recapte d’aliments que es fa aquest divendres i dis sabte a Catalunya 

• Creu Roja organitza una campanya de recollida de jo guines del 3 al 24 de 
desembre 

 

Visita institucional al primer coworking del Baix M ontseny que ha obert portes a 
Sant Celoni  

L’alcalde destaca la implicació de la iniciativa pr ivada en el foment de 
l’emprenedoria al Baix Montseny  

L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño i el regidor de Promoció Econòmica, Jaume 
Tardy han visitat aquesta setmana les instal·lacions de l’empresa Coworking Sant 
Celoni, que ha obert les seves portes divendres passat al carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer. Es tracta del primer coworking (cotreball) de la comarca del Baix 
Montseny, una forma de treball que permet a professionals independents, 
emprenedors i pimes de diferents sectors compartir un mateix espai de treball per 
desenvolupar els seus projectes professionals de manera independent, tot fomentant 
els projectes conjunts.  
 
El coworking fomenta les relacions estables entre professionals de diferents sectors 
que poden desembocar en relacions client – proveïdor, oferint a més una solució al 
problema de l’aïllament que suposa per a molts treballadors independents i 
microempreses l’experiència del treball a casa.  
 



L’Alcalde ha destacat “la implicació de la iniciativa privada en la creac ió de nous 
espais que ajudin a fomentar l’emprenedoria i que a posti per sumar sinèrgies, 
compartir idees i coneixements, fomentar la col·lab oració, les oportunitats de 
negocis i el networking entre persones emprenedores , empreses o treballadors 
autònoms”.  
 
En la visita, el regidor de Promoció Econòmica ha assenyalat la importància de 
“sumar esforços entre l’administració pública i la iniciativa privada per treballar 
conjuntament i, en relació a la aquesta nova inicia tiva empresarial, poder 
complementar els serveis de suport a emprenedors/es  i empreses que ja dóna 
l’Ajuntament des del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny - Sax 
Sala”.   
 
El regidor ha fet referència a la important feina que es porta a terme des del Sax Sala: 
“veure el naixement d’empreses que s’han assessorat  en el servei de creació 
d’empreses municipal reforça el paper del Sax Sala com a equipament de 
referència al Baix Montseny”.   
 
El negoci, que s’ubica al C/ Mossèn Jacint Verdaguer, nº 4 baixos de Sant Celoni, al 
costat de l’estació de RENFE, consta de 180 m2 i de 8 llocs de treball individuals i dos 
sales polivalents per a reunions, xerrades i formacions, i amb una zona d’office. 

 
 
 
Hernan Casciari i la revista ORSAI aquest divendres  a les 8 del vespre al Tast de 
lletres  
 
La trobada amb autors del Baix Montseny, Tast de lletres, comptarà aquest divendres 
amb la presència de l'escriptor argentí i celoní Hernán Casciari , editor de la revista 
Orsai  (www.editorialorsai.com). Com sempre, el Tast de Lletres es fa a les 8 del 
vespre a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis.  

Orsai és una singular revista cultural internacional que ofereix pàgines de gran qualitat 
sense cap publicitat, que surt primer en paper i després es pot descarregar. 

La revista és un exemple d'una nova forma de fer i distribuir cultura aprofitant les 
possibilitats de la xarxes globals. La trobada compta amb la col·laboració de la llibreria 
celonina Alguer 7 (http://www.alguerset.com/) 

 
 
Aquest dissabte a les 20.30 h, música per a guitarr a i piano dins el 6è cicle Anna 
Ricci en gira a l’Ateneu  
 
Aquest dissabte, 1 de desembre, a dos quarts de nou del vespre, concert del 6è Cicle 
Anna Ricci a la Sala Petita del Teatre Ateneu a càrrec de l’Associació Catalana 
d’Intèrprets de Música Clàssica. Joan Furió a la guitarra i Eulàlia Vivas al piano 
interpretaran obres de Falla, Albéniz, Villa-Lobos i Puértolas entres d’altres. Les 
entrades es vendran a les taquilles del teatre a 7 €, pel públic general, i 3 € per a 
menors de 14 anys, majors de 65 o per qui tingui carnet jove. Els alumnes de l’Escola 
de Música de Sant Celoni  i socis de l’ACIMC (Associació Catalana d’Intèrprets de 
Música Clàssica) tindran l’entrada gratuïta. 
 
 
 
S’obre un segon grup per anar amb autocar  al conce rt de valsos al Palau de la 
Música Catalana  
Inscripcions i pagament del 3 al 13 de desembre al Centre Municipal d’Expressió 
 



Davant l’èxit d’inscripcions per anar dissabte, 22 de desembre, al Palau de la Música 
Catalana de Barcelona a gaudir del Festival de valsos i danses, un dels Concerts 
Simfònics que s’hi han programat a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès, s’ha 
decidit organitzar un segon autocar. Per això a partir de dilluns 26 de novembre, 
s’obren de nou inscripcions. El preu serà el mateix, 29 € entrada i autocar inclosos, i es 
podrà anar a encarregar, fent la reservar i pagament corresponent, al Centre Municipal 
d’Expressió – Escola de Música (c. Sant Josep, 18), del 3 al 13 de desembre, de 
dilluns a dijous, de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. 
 

 

 

El Centre Municipal Sot de les Granotes recolliran joguines i aliments per Càritas 
i Creu Roja durant tot el mes de desembre  
 
Durant tot el mes de desembre, el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes 
s’afegirà a la recollida d’aliments i joguines que fan les entitats locals de Càritas i Creu 
Roja. Pel que fa als aliments es recollirà  oli, llegums, tonyina, pasta de Nadal i postres 
dolços de Nadal i es demana que les joguines siguin noves i que no siguin bèl·liques ni 
sexistes.  
 
D’altra banda, durant la setmana del 17 al 24 de desembre, el Centre Municipal 
d’Esports oferirà la quota d’inscripció gratuïta per a tots aquells que vulguin començar 
a cuidar-se de cara al 2013.  
 
Aquest divendres i dissabte toca tornar a ser solidaris. A tot catalunya es realitzarà la 
4a edició del gran recapte d’aliments. Ho organitza els 4 bancs d’aliments del país i es 
demana principalment llet, oli, llegum seca i conserves de peix.  

Des de sant celoni, càritas parroquial i creu roja coordinaran la recol·lecta alimentària. 
Les donacions es podran fer divendres i dissabte als supermercats del poble on 
trobarem a l’entrada els voluntaris del recapte. Tota aportació serà benvinguda! 

 

Càritas i Creu Roja coordinen la recollida a Sant C eloni del 4rt gran recapte 
d’aliments que es fa aquest divendres i dissabte a Catalunya  

Aquest divendres i dissabte es realitza a Catalunya la 4a edició del gran recapte 
d’aliments organitzat pels 4 bancs d’aliments del país i es demana principalment llet, 
oli, llegum seca i conserves de peix.  

Des de Sant Celoni, Càritas parroquial i Creu Roja coordinaran la recol·lecta 
alimentària. Les donacions es podran fer divendres i dissabte als supermercats del 
poble on trobarem a l’entrada els voluntaris del recapte.  

 
 
Creu Roja organitza una campanya de recollida de jo guines del 3 al 24 de 
desembre  

La Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny ha organitzat una recollida de joguines sota 
el lema Apropa'ns a la il·lusió! Un gest, una joguina, de cara a les festes de Nadal i 
Reis. 

Qui vulgui col·laborar, del 3 al 24 de desembre pot portar joguines noves al local de 
l'associació, a la carretera Vella núm. 86, de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 
18 h.  

 


