
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 20 de desembre de 2012 
 
 

• Sant Celoni duplica l’oferta formativa adreçada a p ersones en situació 
d’atur. Sax Sala realitzarà de cinc cursos de forma ció ocupacional durant 
aquest curs 

 
• Més estacionament gratuït a tocar del centre: s’obr e l’aparcament del 

carrer Campins, davant la Salle amb més de 90 place s  
 

• L’Ajuntament omple d’activitats les tardes de les f estes nadalenques. La 
plaça Mercè Rodoreda s’afegeix a les ubicacions hab ituals de la plaça de 
la Vila i el carrer Major de Dalt  
 

• Sant Celoni prepara la festa de Cap d’Any que engua ny limitarà 
l’aforament a 1280 persones per temes de seguretat.  Venda d’entrades 
anticipades del 27 al 31 de desembre a Can Ramis 
 

• Batlloriencs i batllorienques omplen els actes de l a Festa Major  
 

• Es constitueix la Comissió Municipal de Protecció C ivil de Sant Celoni  
 

• S’obre el període d’inscripcions als dos programes de promoció dels 
grups de música amateur del Baix Montseny: el cicle  de concerts 
Sessions’n’sona  i el concurs Sant Celoni Sona  
 

• Presentació de la Mitja Marató del Baix Montseny. Es correrà el 3 de març 
i les inscripcions ja estan obertes  
 

• Sant Celoni recull 18.210 euros per La Marató de TV 3  
 

 
 
Sant Celoni duplica l’oferta formativa adreçada a p ersones en situació d’atur  
Sax Sala realitzarà de cinc cursos de formació ocup acional durant aquest curs 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Celoni una 
subvenció per a la realització de 5 cursos de formació ocupacional adreçats a 
persones en situació d’atur. Els cursos es duran a terme durant el proper semestre al 
Centre de Formació i Ocupació Sax Sala. Concretament s’impartiran cursos: Activitats 
auxiliars en aprofitaments forestals, Socorrisme en instal·lacions aquàtiques, Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions, Instal·lació i manteniment de 
jardins i zones verdes i Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals.  
 
L’alcalde Joan Castaño ha valorat l’important increment en l’oferta formativa per a 
persones en situació d’atur: “l’any passat es va realitzar dos cursos de forma ció 
ocupacional. Enguany, malgrat les retallades que ha n patit les polítiques actives 



d’ocupació per part del Servei d’Ocupació de Catalu nya, Sax Sala podrà impartir 
cinc cursos”.  
 
El regidor  de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, atribueix aquest increment a 
“l’esforç que ha fet l’Ajuntament per homologar Sax  Sala en especialitats 
formatives diferents, que no es troben en altres mu nicipis, i adaptades a les 
necessitats del teixit empresarial del Baix Montsen y”.  
 
Demà s’iniciarà el primer dels cinc cursos al Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny, Sax Sala. El certificat de professionalitat d’activitats auxiliars en 
aprofitaments forestals està format per 7 mòduls diferents, amb una durada total de 
240 hores on els 15 alumnes participants combinaran la teoria i la pràctica. També 
incorpora 40 hores de pràctiques laborals en empreses de la zona. 
 
Els altres cursos es posaran en marxa durant els primers mesos de l’any. El calendari 
previst és el següent: 
 

Curs Nivell Hores Inici 
*Previst 

Final 
*Previst 

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 2 380 12/02/13 07/06/13 

Atenció sociosanitària a persones depenents en 
institucions 2 470 21/01/13 10/06/13 

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes 2 490 01/03/13 26/07/13 

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 1 250 02/04/13 11/06/13 

Tots els cursos que es realitzin enguany s’impartiran en modalitat de certificat de 
professionalitat, que com destaca el regidor de promoció econòmica, Jaume Tardy, 
“presenta grans avantatges perquè permet aconseguir  acreditacions oficials 
vàlides a tot el territori espanyol i facilita la c onvalidació amb estudis de 
formació professional del sistema educatiu reglat”.  

Els certificats de professionalitat reconeixen i acrediten les qualificacions professionals 
de les persones i serveixen per demostrar que les persones treballadores tenen 
aquelles qualificacions en el moment d'optar a un lloc de treball en el qual s'exigeixi 
una qualificació determinada. 
 
L’alcalde Joan Castaño ha valorat molt positivament l’inici d’aquestes actuacions: “en 
un moment com l’actual, l’Ajuntament ha fet una apo sta clara per la formació, 
especialment per les persones que es troben en situ ació d’atur, amb l’objectiu 
de millorar les seves possibilitats d’inserció al m ercat de treball. La consolidació 
de Sax Sala com un centre de formació de referència  al Baix Montseny en 
formació per a persones adultes n’és la mostra”.  
 
 
Més estacionament gratuït a tocar del centre: s’obr e l’aparcament del carrer 
Campins, davant la Salle amb més de 90 places  
 
Aquesta setmana s’ha posat en funcionament el nou aparcament públic del carrer 
Campins amb una capacitat per a més de 90 vehicles. L’aparcament s’ha construït als 
terrenys on hi havia el dipòsit d’aigua de la Salle un cop han entrat en funcionament 
els nous dipòsits de Can Sans.  
 
El nou aparcament es troba en un emplaçament estratègic per la seva proximitat a la 
zona comercial i també per la seva proximitat a l’Hospital.  Durant el període nadalenc, 
l’estacionament serà lliure i il·limitat, i posteriorment, tot i seguir sent gratuït s’ha previst 
implantar un sistema de regulació horària: durant l’horari de zona blava s’hi podrà 
estacionar un màxim de dues hores i la resta de temps sense limitació. A Sant Celoni 
la zona blava està activa de dilluns a dissabte de 9 a 13.30 h i de dilluns a divendres 
de 16 a 20 h.   



 
Ahir dimecres, l’alcalde Joan Castaño i la regidora d’Espai Públic, Isabel Coll 
acompanyats de representants dels veïns, dels comerciants, del Servei Municipal 
d’Aigua i tècnics municipals van visitar l’aparcament.  
 
 
L’Ajuntament omple d’activitats les tardes de les f estes nadalenques  
La plaça Mercè Rodoreda s’afegeix a les ubicacions habituals de la plaça de la 
Vila i el carrer Major de Dalt  
 
Amb l’objectiu de fer poble, ampliar l’oferta cultural, contribuir a la dinamització del 
comerç i afavorir la cohesió social l’Ajuntament promou per aquests dies de festa una 
oferta d’activitats de tarda a la plaça de la Vila, carrer Major de Dalt i plaça Mercè 
Rodoreda. La proposta s’inicia el proper divendres 21 de desembre amb una Cantada 
de Nadales conjunta d’alumnes del Cor de Maria, la Salle, l’Avet Roig i l’Escola 
Municipal de Música. El dissabte 21, els alumnes de l’institut Baix Montseny oferiran 
un taller de tions per a tots els nens i nenes, entretant hi haurà una animació infantil. El 
dilluns 24, el grup Sac de Sons oferirà nadales musicades per a saxos; el dijous 27, 
jocs gegants a la plaça Mercè Rodoreda; el divendres 28, jocs variats de l’agrupament 
escolta Erol a la Plaça de la Vila; el dissabte 29, ballada de gegants i cantada de 
nadales amb els cantaires... i l’oferta d’activitats de tarda continuarà fins l’arribada de 
la cavalcada dels Reis d’Orient.  
 
Així mateix, les entitats i equipaments municipals reforçaran l’oferta d’aquest dies. 
Trocateatre i la Pocafarina presentaran Last Picture, el proper 21 de desembre. La 
Cantada de Sant Esteve, concert  coral de nadales interpretades per els Cors de 
l’EMM, des dels més petits fins als més grans amb la participació de la Jazzband. El 
mateix dia 26 de desembre, Rebrot Teatre presenta una rondalla, un conte de tota la 
vida, la Ventafocs. El 29 de desembre, el  Concert de Nadal de la Coral Briançó, Coral 
Sant Jordi, Estudi XX de Terrassa, Orfeó Enric Morera, l’Orquestra Camera Musicae 
de Tarragona. 
 
El 2 de gener arriben els Carters Reials, la Martina i l’Ermenter i instal·laran el seu 
campament a la Torre de la Força. Del 2 i fins el 4 de gener, de 6 a 8 del vespre,  tots 
els nens i nens podran donar-los les cartes. L’activitat es organitzada per l’Agrupament 
escolta EROL. 
 
www.santceloni.cat/nadal  
 
 
 
Sant Celoni prepara la festa de Cap d’Any que engua ny limitarà l’aforament a 
1280 persones per temes de seguretat  
Venda d’entrades anticipades del 27 al 31 de desemb re a Can Ramis 
 
La nit del 31 de desembre al 1 de gener, de 2/4 d’1 i fins les 6 de la matinada, al 
pavelló 11 de setembre se celebrarà la  Festa de Cap d’Any amb els DJ C, DJ MARCK 
L i DJ MARVIN. Començarem l’any amb DJ C i la millor selecció de música dels 70’s, 
80’s, i 90’s, seguirem amb els millors hits d’ara i de sempre de la mà de DJ Mark L i 
acabarem amb  DJ Marvin i la millor selecció actual. 
 
Durant la nit hi haurà servei de guarda-roba. El servei de bar anirà a càrrec de dues 
entitats locals, Trup de Nassos i Kàrate Just. 
 
El preu de l’entrada és 8 € i els menors fins a 7 anys, gratuït i es vendran entrades 
anticipades a Can Ramis del 27 al 31 de desembre, de 5 a 8 de la tarda. 
 
L’aplicació de la normativa vigent en quant a mesures de seguretat i autoprotecció ha 
determinat que s’incorpori, entres d’altres,  un sistema de control d’aforament a 
l’equipament per garantir per no superar en cap cas les 1.280 persones. 



 
 
Batlloriencs i batllorienques omplen els actes de l a Festa Major  
 
L’oferta àmplia d’activitats i el bon temps van garantir una excel·lent participació a la 
Festa Major d’hivern de la Batllòria; els batlloriencs i batllorienques però també molta 
gent dels pobles del Baix Montseny van gaudir dels dies de festa. 
 
La festa es va iniciar el divendres 14 on els més petits van gaudir de “l’hora del conte”, 
a la nit grans i joves van ballar hits de totes les èpoques amb la disco mòbil Fanson 
Músic.  
 
El dissabte 15, el carrer Major i la plaça de l’església van respirar ambient de festa i 
prenadal amb parades diverses (bijuteria, flors, productes de Nadal, formatges i 
embutits...), les activitats diverses d’entitats (l’escudellada popular rocòdrom, gegants, 
xocolatada), l’animació infantil del Jordi Tonetti, taller infantil, concert de Nadal. Les 
activitats de nit van començar amb el correfoc i a l’envelat l’orquestra Girasol i la Disco 
Mòbil. 
 
El diumenge 16, l’espectacle de màgia del Magmon Tona va deixar bocabadat a més 
d’un, i abans de dinar la tradicional ballada de sardanes al a plaça de l’església. Una 
de les novetats destacades de la festa i amb èxit rotund va se la disco mòbil per a 
infants i joves. I per als més grans el gran ball de fi de festa amb el grup Que Tal. 
 
El dia de la festa local de la Batllòria, el dimarts 18,  va acollir el parc infantil, la missa i 
el vermut popular. 
 
Ben aviat, el proper 2 de gener, el patge reial arribarà a can Bruguera per recollir les 
cartes de tots els nens i nenes. 
  
Podeu veure imatges de la Festa a: www.santceloni.cat/document.php?id=10240 
 
 
Es constitueix la Comissió Municipal de Protecció C ivil de Sant Celoni  
 
Aquesta setmana ha tingut lloc la constitució de la Comissió Municipal de Protecció 
Civil de Sant Celoni. L’objectiu del Consell, adscrit a l’Àrea de Seguretat Ciutadana, és 
planificar i controlar la protecció civil municipal, informar sobre els plans de protecció i 
les seves revisions i homologar els plans d’autoprotecció. El Reglament regulador de 
la Comissió municipal de protecció civil va ser aprovat inicialment pel Ple municipal el 
21 de juliol i amb caràcter definitiu per resolució d’Alcaldia de 19 de setembre de 2011.  
 
En aquesta primera sessió del plenari de la Comissió, es va homologar el Pla 
d’Autoprotecció (PAU) d’activitats festives i culturals en el Pavelló 11 de Setembre, 
concretament el Pla d’autoprotecció per la Festa de Cap d’any.  
 
 

S’obre el període d’inscripcions als dos programes de promoció dels grups de 
música amateur del Baix montseny: el cicle de conce rts Sessions’n’sona  i el 
concurs Sant Celoni Sona  
 
A principis de gener començarà el període d’inscripció als dos programes de promoció 
dels grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny que impulsa 
l’Ajuntament de Sant Celoni: el cicle de concerts Sessions’ns’sona i el concurs Sant 
Celoni Sona.  
 
Les inscripcions per participar al Sessions’n’sona es poden fer del 8 al 24 de gener de 
2013, on line, a través del formulari que trobareu a www.santceloni.cat/sessions2013, 
o bé en persona, a les oficines de l’Ateneu – CME (c. Sant Josep, 18) de dilluns a 



dijous, de 5 a  8 del vespre. Per participar al concurs Sant Celoni Sona cal fer-ho 
també on line a www.santceloni.cat/santcelonisona2013 o bé en persona al CME.  
 
 
Sessions’n’sona 2013 
L’objectiu dels Sessions’n’sona és proporcionar un espai on els grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny puguin tocar. D’aquesta manera la 
Sala Petita de l’Ateneu es converteix en una plataforma experimental on els grups 
aprofiten per provar els seus nous sons i els seus directes, es posen en contacte amb 
el públic i es donen a conèixer. 
 
Hi poden participar tots els grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix 
Montseny. Entenem per Baix Montseny les 15 poblacions següents: Breda, Campins, 
Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i Viabrea, 
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni; i que, com a mínim, 1 dels seus membres 
sigui d’un d’aquests pobles.  
 
L’organització, juntament amb els grups, treballaran el calendari de sessions 2013, que 
anirà de febrer a maig. Es publicarà el calendari de sessions dins el programa A 
l’Ateneu 2013, la programació estable de teatre, música i dansa que es fa al Teatre 
Ateneu. Un cop publicat el calendari, no es podrà modificar cap data ni grup local 
participant. 
  
Totes les sessions es faran dissabtes a la nit, a la Sala Petita de l’Ateneu, i la norma 
general serà de dos grups per dia. Cada grup podrà tocar un màxim de 60 minuts.  
 
Les inscripcions es poden fer del 8 al 24 de gener de 2013, on line, a través del 
formulari que trobareu a www.santceloni.cat/sessions2013, o bé en persona, a les 
oficines de l’Ateneu – CME (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 5 a  8 del vespre.  
 
 
DATES D’ACTUACIÓ: 23 de febrer, 9 i 30 de març, 13 i 27 d’abril i 11 i 25 de maig  
  

Sant Celoni Sona! Concurs 2013 
L’objectiu del Sant Celoni Sona! Concurs és promocionar i difondre els grups de 
música del Baix Montseny.  
 
Hi poden participar tots els grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix 
Montseny. Entenem per Baix Montseny les 15 poblacions següents: Breda, Campins, 
Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i Viabrea, 
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni; i que, com a mínim, 1 dels seus membres 
sigui d’un d’aquests pobles.  
 
Els grups guanyadors de les edicions 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 no podran 
participar al concurs. 
 
De tots els grups inscrits, el jurat del concurs en seleccionarà 4 (selecció que es farà a 
partir dels temes presentats per cada grup). Aquests 4 grups seran els que passaran a 
la final que tindrà lloc dissabte, 23 de març, a la Sala Petita del Teatre M unicipal 
Ateneu de Sant Celoni .  
 
L’organització determinarà l’ordre i l’hora en què tocarà cada grup. Cada grup tindrà un 
màxim de 45 minuts per a la seva actuació. L’organització proporcionarà l’escenari, 
l’equip de llum i la sonorització necessària. Qualsevol situació no prevista a les bases, 
serà resolta a criteri de l’organització. 
 



El premi del concurs consistirà en l’enregistrament, masterització i edició d’un EP, 5 
temes, a un estudi de gravació professional. 
 
El jurat del concurs estarà format per persones vinculades al món de la música que 
valoraran la qualitat vocal i/o instrumental, la composició, l’originalitat i la posada en 
escena de cada grup. El jurat també tindrà present el vot popular que es farà, per mitjà 
d’unes butlletes que repartirà l’organització durant el concurs, i s’hauran de dipositar 
dins les urnes preparades per aquest fi. La decisió del jurat serà inapel·lable i el premi 
es pot declarar desert. 
 
Les inscripcions es poden fer del 14 de gener al 14 de febrer de 2013, on line, a través 
del formulari que trobareu a www.santceloni.cat/santcelonisona2013, o bé en persona, 
a les oficines de l’Ateneu – CME (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 5 a  8 del 
vespre.  
 
És molt important  que quan es facin les inscripcions es faci constar en elles un mínim 
de dos temes per grups, que pot fer indicant un link d’alguna pàgina web, myspace o 
similar, on estiguin penjats. 

 
 

 
Presentació de la Mitja Marató del Baix Montseny   
Es correrà el 3 de març i les inscripcions ja estan  obertes  
 
El Baix Montseny ja té mitja marató que es correrà pels carrers de Sant Celoni, Santa 
Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera el 3 de març. Serà una cursa 
sobre asfalt, de 21 km i 97 metres i mig, amb molt poc desnivell i amb sortida i arribada 
al Pavelló Municipal d’Esports de Sant Celoni. La colla Corriol n’és la promotora amb el 
suport institucional, tècnic i logístic dels tres ajuntaments per on passarà la cursa.  
 
La Mitja Baix Montseny neix de la voluntat dels organitzadors de passar de la 
muntanya a l’asfalt, després d’haver organitzat 3 edicions de la Trail Sant Esteve i 2 de 
la Marató del Montseny. Això sí, segons explica un dels promotors, Xavier Edo, seguim  
al Montseny perquè “és casa nostra, una marca i un entorn privilegiat que atrau 
molta gent”. En aquest sentit, la mitja també es planteja com una oportunitat per 
dinamitzar el comerç, la restauració i el turisme a la zona.  
 
Des dels tres ajuntaments implicats, es valora molt positivament la iniciativa pel que 
suposa d’oportunitat de dinamització econòmica i cultural del Baix Montseny, de 
col·laboració entre municipis i s’espera que es consolidi com una cita anual.  
 
Les inscripcions ja s’han obert a través del web www.mitjabaixmontseny.com  i tenen 
un cost de 21 euros. Segons han explicat els organitzadors, per tirar endavant una 
cursa d’aquestes característiques caldrà moure unes cent persones i, per aquest motiu 
demanen voluntaris que es poden apuntar també via web.  
 
La Mitja Marató del Baix Montseny es va presentar fa uns dies a la Rectoria Vella de 
Sant Celoni amb la presència de dos membres de la Colla Corriol, Xavier Edo i Melcior 
Truncal i els regidors d’Esports de Sant Esteve de Palautordera, Daniel Fernàndez, de 
Santa Maria de Palautordera, Sergi Zamora i de Sant Celoni, Magalí Miracle. 
 
 
Sant Celoni recull 18.210 euros per La Marató de TV 3  
 
Les diferents activitats organitzades a Sant Celoni en benefici de la Marató de TV3 han 
aconseguit recollir 18.210 euros que han anat destinats íntegrament a  “La recerca 
biomèdica per guarir el càncer”.  Durant el mes de desembre a Sant Celoni, com a 
moltes poblacions catalanes, es varen fer actes  per recaptar diners per La Marató de 
TV3, en concret a Sant Celoni es van començar el cap de setmana del 8 de desembre 
i van continuar fins al mateix dia de La Marató, el 16 de desembre.  



 
Durant aquesta quinzena, i en diferents escenaris de Sant Celoni, s’ha fet un munt 
d’actes, ballades, campionats esportius, conferències, tallers... tot plegat amb l’única 
finalitat de fer una donació a la causa de La Marató de TV3. Val a dir que aquest 
objectiu s’ha assolit plenament.  

 
El col·lectiu Els 08470 han fet arribar el seu agraïment per  la col·laboració i 
predisposició a portar endavant aquest repte a botiguers, comerciants, associacions, 
escoles, Ajuntament i públic en general.  

 

 
 


