
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 27 de febrer de 2013 
 

 
• Més de 50 emprenedors s’han inscrit a la jornada so bre la cerca de 

finançament alternatiu al crèdit bancari que es far à dijous a Sant Celoni. 
La sessió s’inscriu en la política de suport a les empreses promoguda per 
l’Ajuntament  
 

• Ciència divulgativa de la mà del Quèquicom de Telev isió de Catalunya  A 
l’Ateneu. Entrades a 5 € i amb descomptes fins a un 50 %  
 

• El Baix Montseny a punt per a la seva Primera Mitja  Marató aquest 
diumenge 3 de març. Atenció a les afectacions al tr ànsit  

 
• Continuen les jornades de portes obertes als difere nts centres educatius 

del municipi 
 

• 7a edició del cicle de Cinema Infantil en Català a OCINE de Sant  Celoni 
 

• Cap de setmana comercial: Ofertes al carrer dissabt e i Mercat del Trasto 
diumenge 
 

 
 
Més de 50 emprenedors s’han inscrit a la jornada so bre la cerca de finançament 
alternatiu al crèdit bancari que es farà dijous a S ant Celoni  
La sessió s’inscriu en la política de suport a les empreses promoguda per 
l’Ajuntament de Sant Celoni  
 
Més de 50 persones emprenedors ja s’han inscrit a la sessió sobre la cerca de 
finançament alternatiu al crèdit bancari que organitza l’Ajuntament de Sant Celoni 
aquest dijous 28 de febrer de 18 a 20 h a la Sala Bernat Martorell de Sant Celoni. La 
jornada va dirigida a persones emprenedores i/o empreses de qualsevol sector 
econòmic que tenen un projecte o negoci i que cerquen finançament amb l’objectiu de 
proposar alternatives davant la dificultat d’aconseguir crèdit bancari. 
 
En format de taula rodona intervindran experts en aquest àmbit que donaran a 
conèixer les diferents propostes que es poden trobar actualment al mercat, les seves 
característiques, quins són els requisits per accedir-hi i la forma de tramitació, així com 
atendre a consultes o dubtes dels assistents. 
 
Es presentaran les següents línies de finançament: 
 
-   Línia finançament ENISA 2013 
-   Préstec d’autoempresa INICIA a càrrec del Servei de Creació d’Empreses de   
    l’Ajuntament  
-   Punts més importants a valorar en una operació de risc a càrrec del Banc Sabadell 
-   Inversors privats a càrrec de SEMPRE Baix Montseny, S.L 



-   Les plataformes de micromecenatge “Crowdfunding” a càrrec de Mynbest 
 
Les inscripcions encara estan obertes a www.santceloni.cat/formularis 
 
L’Ajuntament dóna suport a les empreses 
 
Durant l’any 2012, el Servei Municipal de Creació d’Empreses, ubicat a Sax Sala – 
Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, ha ajudat a la creació de 16 noves 
empreses  que han generat prop de 20 nous llocs de treball i nova activitat econòmica 
per a la zona. La meitat de les noves empreses són comerços al detall, 6 són serveis a 
les persones o a les empreses i 2 són activitats del sector de la restauració. Al llarg de 
l’any, el Servei va atendre 197 projectes empresarials  que volien analitzar la viabilitat 
tècnica i econòmica. 
 
A més, s’han organitzat cursos de formació  per millorar la capacitació dels nous 
emprenedors amb l’assistència de prop d’un centenar de persones. Des del mes de 
maig, Sax Sala acull un Punt de servei empresarial  de la Cambra de Comerç que de 
moment ja ha atès a més de 40 empreses per diferents tràmits empresarials, consultes 
i sol·licituds d’informació.  

En aquesta línea, s’incriuen les prop de 20 visites a empreses que l’alcalde Joan 
Castaño i el regidor de Promoció Econòmica Jaume Tardy, han realitzat el 2012.  
Tardy incideix en “la importància de la realització de les visites qu e l’Ajuntament 
fa al teixit empresarial i productiu, per tal de po der oferir a les empreses un 
servei personalitzat i proper, així com incidir en els oferiments proactius de la 
borsa de treball que gestiona Sax Sala” . 

Més informació: Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny. 
creacioempreses@santceloni.cat 
 

 
Ciència divulgativa de la mà del Quèquicom de Telev isió de Catalunya  A 
l’Ateneu   
Entrades a 5 € i amb descomptes fins a un 50 %  
 
Dissabte a les 8 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu, la ciència va al Teatre amb un 
monòleg sobre “Els 3 infinits ” a càrrec del divulgador científic Marc Boada, 
presentador de Quèquicom de Televisió de Catalunya, que combina ciència, humor i 
crítica social. Entre altres coses,  parlarà sobre les semblances entre un forat negre i la 
situació de crisi que vivim i demostrarà que els científics no són gent avorrida. Galileu 
copiava, Newton era un friqui i Richard Feynman creava teories que li van donar el 
Nobel a la barra d’un bar de mala nota. 
 
Marc Boada, presentador 
CAET, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, coproductors 

DURADA: 50 minuts 
 
Entrades a 5 € i amb descomptes fins a un 50 %  
Les entrades de la programació A l’Ateneu continuen a preus molt populars; en 
aquesta ocasió a 5 €, amb descomptes del 50% per a majors de 65 anys,menors de 
14 anys o 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 anticipades es venen 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. 
 



Consulteu tota la programació a : www.santceloni.cat/alateneu  

 
El Baix Montseny a punt per a la seva Primera Mitja  Marató aquest diumenge 3 
de març  
Atenció a les afectacions al trànsit  

Diumenge 3 de març tindrà lloc la primera Mitja Marató del Baix Montseny amb sortida 
i arribada al Pavelló Municipal 11 de Setembre de Sant Celoni i que transcorrerà 
també pels municipis de Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera. 
Aquest esdeveniment esportiu, organitzat per La Colla Corriol amb la col·laboració dels 
3 ajuntaments per on passa la cursa, comportarà algunes afectacions al trànsit. 

Carrers tallats al trànsit: 

• De 7 a 15 h: carrer Esteve Cardelús (entre el Passeig dels Esports i el carrer 
Aneto) i Avinguda Catalunya. 

• De 10 a 11 h: carrers Ramis, Maties Roca, Carretera de Campins, Salvador 
Espriu, Passeig de la Rectoria Vella, Passeig dels Esports, Campins, Ramon i 
Cajal, Dos de Maig, Avinguda de la Pau, accessos a l’IES Baix Montseny, a la 
zona esportiva de Can Sans i a la plaça Comte del Montseny. 

• D’11 a 13.30 h: carrers Lluís Companys, Doctor Barri, Artesania, Major, Ramon 
Berenguer IV, Avinguda de Sant Ponç, Jaume I, Onze de setembre i el carril 
bici (des del carrer Bruc fins al passeig de la Rectoria Vella). 

Prohibició d’aparcament: 

• De 6 h a 15 h no es podrà aparcar a tot el recorregut de la cursa. Tampoc es 
permetrà l’entrada i sortida de vehicles dels pàrquings (públics o privats), tret 
de possibles urgències. Es recomana que, en cas de necessitar el cotxe durant 
la franja horària esmentada, tingueu la previsió de deixar-lo aparcat en un 
carrer no afectat pel recorregut. 

El dia de la cursa, en cas de necessitar informació, els veïns tindran a la seva 
disposició el personal de control situat a cada cruïlla del recorregut. També es pot 
trucar a la policia local, al 93 848 40 36. 
 
 

Continuen les jornades de portes obertes als difere nts centres educatius del 
municipi  

Aquesta setmana continuen les jornades de portes obertes als centres escolars del 
municipi per donar a conèixer les escoles als possibles nous alumnes i a les seves 
famílies. Aquest és el calendari facilitat pels mateixos centres:  

Centre Data Hora Telèfon 

Escola Montnegre (La Batllòria) Dijous 28 de febrer 15.15 h 93 847 00 29 

Col·legi Cor de Maria Dissabte 2 de març 10 h 93 867 03 98 

Institut Escola La Tordera Dimarts 5 de març 17.30 h 93 848 47 98 

Escola Josep Pallerola i Roca 
Dimecres 6 de març 15.30 h 

93 867 18 02 
Dijous 7 de març 09.30 h 

Escola L’Avet Roig Dissabte 9 de març 10 h 93 867 39 23 

Escola Soler de Vilardell Dissabte 9 de març 11 h 93 867 24 39 



 
 
 
7a edició del cicle de Cinema Infantil en Català a OCINE de Sant  Celoni  
 
Des del 16 de febrer i fins el 16 de març, cada dissabte els cinemes Ocine de Sant 
Celoni projecten una pel·lícula infantil de gran èxit en català. La sessió és a les 16.15 h 
i el preu de l’entrada és de 4 euros. Es tracta de la programació CINC (Cinema Infantil 
en Català) que arriba a la 7a edició a Sant Celoni. Els organitzadors són el 
Departament de Cultura de la Generalitat i els Cinemes Ocine de Sant Celoni.  

Pel·lícules programades : 

• 2 de març: Hotel Transsilvània 
• 9 de març: L'origen dels guardians 
• 16 de març: En Ralph, el destructor 

  

Cap de setmana comercial  

Dissabte 2 de març, l’Associació de veïns i comerciants Anselm Clavé Centre 
organitza “Ofertes al carrer”. Durant tot el dia les botigues posaran a la venda els seus 
articles amb grans descomptes. Diumenge, de 9 a 14 h a la plaça Mercè Rodoreda,  
Mercat del trasto organitzat per l’Associacio de Ball Tots a la Pista, "TALP". Les 
persones interessades a muntar parada poden enviar un correu a:  
adb.talp@gmail.com 

 


