
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 13 de febrer de 2013 
 

• L'Ajuntament de Sant Celoni inicia contactes amb l’ Escola Sant Gervasi 
cooperativa per treballar en un possible projecte f ormatiu en l’àmbit de la 
indústria químicofarmacèutica  
 

• Engega, un any més, la programació estable de teatr e, música i dansa A 
l’Ateneu. Oferta més variada i amb horaris diferents pensant en diversos 
públics. Preus populars i descomptes amb el carnet de la Biblioteca. 
Programació local de qualitat. Entrades a la venda per la sortida en 
autocar a l’Auditori 

• Sant Celoni participa amb força als actes de Carnav al i al Ball de Gitanes. 
Totes les fotos a:  www.santceloni.cat/document.php?id=10447 

• Acord de col·laboració entre l'Ajuntament i el Col· legi de Procuradors per 
evitar desnonaments 
 

• Punt 7 ràdio emet un programa especial dedicat a la  Plataforma d’afectats 
per la hipoteca del Baix Montseny  
 

• Presentació de l’Exposició de fotografies de bolets  d’Àlex Alonso aquest 
dissabte a la Rectoria Vella  
 

• Exposició de dibuixos sobre Racons de Sant Celoni d ’Antoni Cruz a 
l’Oficina de Turisme 

 
 
 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni inicia contactes amb l’ Escola Sant Gervasi 
cooperativa per treballar en un possible projecte f ormatiu en l’àmbit de la 
indústria químicofarmacèutica  
  
L’alcalde Joan Castaño, acompanyat del regidor de P romoció Econòmica, Jaume 
Tardy, i la regidora d’Educació, Júlia de la Encarn ación, han participat en una 
trobada amb Antoni Duran, representant de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni ha iniciat contactes amb l’Escola Sant Gervasi 
cooperativa per treballar en un possible projecte formatiu en l’àmbit de la indústria 
químicofarmacèutica. L’alcalde Joan Castaño ha valorat la importància dels contactes 
preliminars que s’han dut a terme durant els darrers mesos des de l’àrea de Promoció 
Econòmica amb l’Escola Sant Gervasi, “uns contactes que ens han de permetre fer 
una diagnosi acurada de l’estat actual d’un sector clau a la comarca, com és la 
indústria químico-farmacèutica, i els aspectes de m illora que es poden portar a 
terme des de l’Ajuntament i que tenim la voluntat d ’impulsar”.   
 



D’acord amb les dades que facilita l’Escola, l’àrea d’influència de Sant Celoni abasta 
un total d’uns 120.000 habitants, amb una seixantena d’empreses químiques 
instal·lades, de les quals una quinzena són a Sant Celoni, amb una massa crítica de 
treballadors. “D’acord amb aquestes dades, la manca d’oferta form ativa 
professional en l’entorn geogràfic de referència ha  estat identificada com una 
amenaça, una situació que ja en l’actualitat suposa  un important obstacle per 
casar les persones que es volen ocupar  i els llocs  de treball oferts per aquestes 
empreses”,  assegura el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy.  
 
Importància del sector químicofarmacèutic  
La persistència de la crisi econòmica està suposant que molts sectors econòmics 
pateixin les seves conseqüències, que lligat al dèficit d'accés de les empreses al 
finançament i a una manca accentuada de confiança a curt termini, fa que les taxes 
d'aturs es vegin fortament incrementades, assolint de manera reiterada records 
històrics. “Un dels pocs sectors industrials i econòmics que mantenen uns índex 
positius pel que fa a la generació d'ocupació és el de la Química fina, Indústria 
Farmacèutica, cosmètica i afins”, asseguren des de l’Escola Sant Gervasi.  
 
De fet, “aquest sector té una forta presència productiva a tot el territori Català, 
exactament suposa entre el 60% i 70% del total estatal. I concretament a Catalunya, 
es concentren en tres àmbits geogràfics: Tarragona, la primera i segona corona de 
l'àrea  metropolitana de Barcelona, i l’àrea del Baix Montseny”, assenyala el regidor de 
Promoció econòmica 
 
D’altra banda, la regidora d’Educació ha destacat que l’Escola Sant Gervasi “ha portat 
a terme una anàlisi bàsica comparativa de diferents  estudis d’interès en aquest 
àmbit a les diferents comarques limítrofes: la Selv a, el Vallès Oriental i Osona. 
En aquest estudi, ha constatat la inexistència d’of erta formativa en l’àmbit 
químicofarmacèutic a les comarques de la Selva, el Maresme i Osona, així com 
un dèficit al Vallès Oriental en àmbits com la fabr icació i transformació de 
productes farmacèutics, química fina o laboratori q uímic” .  
 
En aquest sentit, l’Alcalde ha destacat la voluntat de continuar treballant estretament 
amb l’Escola Sant Gervasi Cooperativa: “des de l’Ajuntament  hem encetat un 
procés d’apropament al sector químic, amb les indús tries i amb centres 
educatius, com és el cas de l’Escola Sant Gervasi. Tots, conjuntament, volem 
treballar amb l’objectiu de poder impulsar els aspe ctes de millora necessaris, i 
en col·laboració amb el sector privat” .  
 
 
Escola Sant Gervasi  
  
L’Escola Sant Gervasi Cooperativa forma part de la Xarxa Catalana de Centres 
d’FPcat des del 2010, amb una candidatura centrada en la indústria farmacèutica, 
química fina i afins impulsada pels tres operadors següents:  

o IES Mollet 
o Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT) 
o Escola Sant Gervasi Cooperativa (Coordinació General de l'FPcat),  

 
L'oferta formativa que desenvolupa l'FPcat de la Farmaindústria se  centren el 
següents àmbits de la família Química: 

o Anàlisi química. 
o Operacions de processos químics. 
o Fabricació farmacèutica. 

 
Els objectius bàsics de la Xarxa de Centres de l'FPcat, són: 

o Oferir qualificació professional (Formació específica, acreditació de les 
competències professionals i dispositius d'informació i orientació), al sector de 
referència i a tot el territori de Catalunya. 



o Integrar l'oferta formativa professional del sector garantint el reconeixement 
mutu de les activitats formatives realitzades a l'FP Inicial com FP per 
l'Ocupació. Així com el reconeixement de les competències assolides a través 
de l'experiència professional i/o de manera informal. 

o Cercar amb ajuntaments, entitats locals, consells comarcals, agents econòmics 
i socials, les millors estratègies perquè aquests serveis de qualificació estiguin 
disponibles i a l'abast de les persones que ho necessiten, i allà on el sector 
econòmic tingui una forta presència. 

  
  

  
 

Engega, un any més, la programació estable de teatr e, música i dansa A l’Ateneu  
amb una oferta de qualitat i variada i a preus popu lars  
 

El proper dissabte, 23 de febrer, engega la programació estable de teatre, música i 
dansa A l’Ateneu 2013 que s’allargarà fins a mitjans de juny.  Aquesta programació 
acull un seguit d’espectacles professionals molt diversos, teatre, música, dansa, 
ciència... i la programació local en l’àmbit de les arts escèniques. Segons la regidora 
de Cultura, Júlia de la Encarnación, “amb aquesta programació volgudament 
variada i de qualitat volem aconseguir que cada veg ada més gent s’apropi a 
l’Ateneu. Tot i les dificultats econòmiques continu em invertint en cultura amb la 
voluntat d’arribar a més ciutadans, de totes les ed ats i gustos”.   

Oferta més variada i amb horaris diferents pensant en diversos públics 
Pel que fa a la programació professional, aquesta vegada s’ha optat per 9 espectacles 
de petit format i més diversos que en altres ocasions. Dansa teatralitzada amb La 
Companyia Gestacions i l’espectacle Sota Faldilla, ciència divulgativa amb Marc 
Boada del programa de TV3 Quèquicom, teatre per distreure i per pensar amb Els 
petits més grans d’Artristras, música d’avui i d’ahir amb Feeling good d’Andrea Motis, 
Joan Chamorro i Josep Traver o música de copla amb Ojos verdes de Miguel de 
Molina in memoriam a càrrec de la Barni-Teatre, entre d’altres. 
 
Una programació pensada per a petits, mitjans i grans. Programada els divendres a les 
22 h, els dissabtes a les 20 h i els diumenges a les 12 h, tot pensant en els diferents 
públics i franges d’edat, facilitant així que tothom pugui anar al Teatre.  
 
Preus populars i descomptes amb el carnet de la Bib lioteca 
Les entrades continuen a preus molt populars, a 10 i 5 €, amb descomptes del 50% 
per a majors i menors de 14 anys o joves entre 14 i 30 anys amb Carnet Jove i amb la 
novetat del 10% de descompte per a tothom que tingui el carnet de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals. Els descomptes no són acumulables.  
 
Les entrades es posaran a la venda a partir de dilluns, 18 de febrer al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a través 
de targeta de crèdit o en efectiu i mitja hora abans de cada espectacle a les taquilles 
del Teatre. 
 
Programació local de qualitat  
Pel que fa a la programació local, també acollirà un ventall divers de disciplines, 
dansa, música i teatre local, tots ells a la Sala Gran del Teatre de la mà de l’Escola de 
Dansa Esther Cortés, de Cromàtica - Cor de Dones del Centre Municipal d’Expressió, 
de Rebrot Teatre i del grup de teatre de l’Esplai de la Gent Gran, Els Atrevits.  
 
I, a la Sala Petita, la música dels Sessions’n’sona alguns dissabte, a partir de les 11 de 
la nit, de febrer a maig. 
 



En aquest sentit, la regidora de Cultura destaca “la sort de poder comptar amb 
l’oferta de programació local que és una mostra de la intensa vida cultural que 
tenim a Sant Celoni”. 
 
 
Sortida en autocar al concert de l'Orquestra Simfòn ica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya 

Novament l'Ajuntament organitza una sortida en autocar a veure un espectacle que 
per les seves dimensions o característiques no es pot oferir al teatre Ateneu. En 
aquesta ocasió serà a l'Auditori de Barcelona, diumenge 17 de març al matí on, dins la 
temporada OBC, s'ha programat música de Beethoven i Txaikovski de la mà de 
l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. 

Les entrades ja estan a la venda a 29 € i inclouen el viatge en autocar i l’entrada a 
l’Auditori. Es poden comprar al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a través de targeta de crèdit o en efectiu.  
 

 

Sant Celoni participa amb força als actes de Carnav al i al Ball de Gitanes  

Les festes de Carnaval d’enguany han presentat alguns ajustos, motivats per diferents 
condicionants i normatives de seguretat que no han permès oferir el sopar de 
comparses que es feia al a pista coberta del camp d’esports, ni tampoc el tradicional 
correfoc que es feia el dimecres de cendra amb la vetlla i la crema del rei Carnestoltes. 
La voluntat de l’Ajuntament és fer les obres necessàries a l’equipament per tal de 
garantir que es pugui fer el sopar i d’altres activitats organitzades per entitats i per  
l’ajuntament.   

La festa va començar el dissabte 9 de febrer amb la rua de Carnaval.  El Rei 
Carnestoltes i la seva comitiva va obrir el cercavila seguit de les 9 comparses 
participants. La rua va finalitzar el seu recorregut a la plaça de la Vila, on es va fer el 
ball i el lliurament de premis. El jurat format per un representant de cada comparsa i 
dos persones vinculades al disseny i l’art: Miquel Garriga i Carles Puche, van 
determinar com  a comparses guanyadores del Concurs : Kagu'm tot (la més 
original); empat de Picapedra i Trepitja fort (la més animada) i Els Miserables en versió 
catalana (la més elaborada). 

A partir de les onze de la nit, un miler de persones van participar en el ball de Carnaval 
al pavelló 11 de setembre amb l’orquestra Acuario i el DJ Aleix. Les mesures de 
seguretat i control establertes en el Pla d’Autoprotecció van funcionar de manera 
excel·lent.   

El diumenge 10 de febrer, més de 400 persones entre balladors, diablots i músics del 
ball de gitanes  i més de 1500 persones assistents van omplir de festa el tradicional 
ball de gitanes. Enguany més que mai, es va viure de manera molt intensa la festa, 
amb constant interacció i complicitat entre la colla del ferro, la colla del filferro i el 
públic. 

El diumenge a la tarda, més de 700 infants i famílies amb disfresses variades van 
omplir la sala gran de l’Ateneu que van ballar i gaudir de l’animació de Pep 
Puigdemont.      

Totes les fotos a:  www.santceloni.cat/10450 

 



Acord de col·laboració entre l'Ajuntament i el Col· legi de Procuradors per evitar 
desnonaments  

L'Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de 
Procuradors per mitjà del qual els procuradors (quan realitzin actes de comunicació: 
emplaçaments, notificacions...) posaran en coneixement de l'Ajuntament els casos de 
persones en possible risc d´exclusió social a conseqüència de processos de 
desnonaments o execucions hipotecàries. Els encarregats de rubricar l’acord van ser  
l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, i el vice degà del Col·legi de Procuradors de 
Barcelona, Ramón Daví. 

Els procuradors facilitaran a l´Àrea de Serveis Personals de l´Ajuntament la informació 
necessària sobre les famílies o persones en situacions de vulnerabilitat per tal que es 
puguin realitzar les actuacions oportunes per millorar el seu estat. En el cas de 
presència de menors, persones grans i persones amb discapacitat, l´atenció prèvia al 
llançament es durà a terme per tal de facilitar, si s´escau, allotjament o altres serveis, i 
així contribuir a què la situació d´estrès patit pels afectats es pugui superar de la 
manera més fàcil possible. 

L’Ajuntament de Sant Celoni és el tercer municipi que signa un conveni d´aquest tipus 
amb el Col·legi de Procuradors de Barcelona.   

A través de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny aquest servei s'estén als municipis 
de Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Campins, Fogars de Montclús, 
Gualba, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere 
de Vilamajor, Vallgorguina, i Vilalba Sasserra. 

 
Punt 7 ràdio emet un programa especial dedicat a la  Plataforma d’afectats per la 
hipoteca del Baix Montseny   
 
Punt7 ràdio emetrà dimecres 13 de febrer i dimecres 27 de febrer un programa 
especial dedicat a la Plataforma d’afectats per la hipoteca del Baix Montseny. 
 
Quatre membres d’aquest col·lectiu explicaran què és la plataforma, com funciona, 
quins objectius té i parlaran de tres casos concrets de Sant Celoni. Aquest espai 
s’emetrà a partir de les 22h i té una durada aproximada de 23 minuts. També es podrà 
descarregar del web santceloni.cat/radio a l’apartat de Ràdio a la carta- programes 
especials.  
 
 
Presentació de l’Exposició de fotografies de bolets  d’Àlex Alonso aquest 
dissabte a la Rectoria Vella  
 
Aquest dissabte, dia 16 de febrer, a les 7 del vespre tindrà lloc la presentació de 
l’exposició Bolets, noves visions. Fotografies d’Àlex Alonso  a la Rectoria Vella. Es 
tracta de la inauguració de la mostra, que es va obrir el dia 2 de febrer i que es podrà 
veure fins el 7 d’abril. El mes de març hi haurà dues visites guiades de l’exposició: 
dissabte 16 i diumenge 17, a les 6 de la tarda.  
 
En aquesta exposició es recull el treball fotogràfic realitzat per Àlex Alonso en els 
últims tres anys. Segons explica el mateix Alonso “Han estat moltes hores de 
passejades pel bosc, fotografiant bolets per intent ar captar la seva bellesa. Vivim 
en un entorn privilegiat per als bolets. El Montsen y i Montnegre són un paradís 
micològic. La diversitat d’espècies, comestibles o no, són un regal per a tots 
nosaltres. La fantasia creativa dels bolets és el q ue em motiva.” 
 
 
 



Àlex Alonso neix a Barcelona el 1958 i s'estableix a Sant Celoni el 1982. Des 
d'aleshores viu al Baix Montseny. La seva inquietud artística l’ha portat a dedicar-se 
des de sempre a diferents disciplines plàstiques (pintura i escultura), ocupant-se 
professionalment en l'artesania en cartró i l'escultura publicitària, d'objectes 
volumètrics i de maquetes. 
 
Des del 2005 se centra en la fotografia micològica creativa. Realitza cursos 
periòdicament sobre aquest tema, exposicions fotogràfiques i publicacions d’articles 
en revistes especialitzades. Les seves fotos han estat premiades en diversos 
concursos d’àmbit nacional i han rebut reconeixement en fòrums especialitzats en 
micologia. Àlex Alonso ens mostra una nova manera de mirar els bolets, des d'un punt 
de vista creatiu i artístic, que està creant escola. 
creatiu i artístic, que està creant escola. 
 
L’horari de visita de l’exposició a la Rectoria Vella és de dijous a dissabte de 17 a 20 i 
diumenges i festius d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h.  
 
 
Exposició de dibuixos sobre Racons de Sant Celoni d ’Antoni Cruz a l’Oficina de 
Turisme  
 
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni acull l’exposició Racons de Sant Celoni  de 
dibuixos a ploma amb tinta xinesa d’Antoni Cruz. Veí de Sant Celoni des de fa 7 anys, 
Antoni Cruz porta 8 anys plasmant sobre làmina mitjançant la tècnica de dibuix a la 
ploma amb tinta xinesa,  edificis i llocs d’interès cultural i natural de diferents indrets de 
Catalunya com la Casa Milà (Pedrera), el Parc Güell o la Casa Batlló,  i ha fet 
exposicions a diversos municipis del Vallès Oriental i del Maresme. 
 
L’exposició es podrà visitar del 15 de febrer al 17 de març en l’horari d’obertura de 
l’Oficina de Turisme: divendres de 5 a 8 del vespre;  dissabtes de 10 a 2 del migdia i 
de 5 a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del migdia. 

 

 


