
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Divendres, 8 de març de 2013 
 

 
• L’Ajuntament proposa a la Generalitat la construcci ó d’un edifici que 

aculli l’escola Soler de Vilardell i l’ampliació de  la formació professional. 
L’Ajuntament s’ofereix a cofinançar les obres si la  Generalitat es 
compromet a accelerar el procés  
 

• Dia Internacional de les Dones a la Batllòria i San t Celoni. Una vetllada-
sopar amb Maria Barlet i una sessió de cinema a l'A teneu, actes per 
celebrar la diada  
 

• Cambra de Comerç i Ajuntament organitzen una sessió  sobre les 
primeres passes de la Pime exportadora  
 

• Agraïment a l’organització i voluntariat de la Mitj a Marató del Baix 
Montseny i al civisme de la ciutadania  
 

• La programació A l’Ateneu proposa per aquest cap de  setmana, dansa 
amb l’escola d’Esther Cortés i teatre familiar amb Artristras  
 

• Presentació a la Biblioteca: Una dona d'aigua , de Núria Esponellà amb la 
presència de l'autora  
 

• Seleccionats els 4 grups finalistes del Sant Celoni  Sona! Concurs 2013:  
Último aplauso, A Destiempo, Els Sulfitos i Bellawa y 
 

• Presentació de les noves parelles lingüístiques i d el lèxic Gegants del 
Vallès Oriental. Una colla de mots de festa i majes tat  
 

 
 
L’Ajuntament proposa a la Generalitat la construcci ó d’un edifici que aculli 
l’escola Soler de Vilardell i l’ampliació de la for mació professional  
 
L’Ajuntament s’ofereix a cofinançar les obres si la  Generalitat es compromet a 
accelerar el procés  

L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño i la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la 
Encarnación, han traslladat novament al Departament d’Ensenyament la urgència 
d’executar l’obra de l’escola Soler de Vilardell en una reunió que van tenir dilluns amb 
el director general de centres docents, Jordi Roig, i el director dels Serveis Territorials 
de Maresme – Vallès Oriental, Josep Vicent Garcia Caurín. Amb la clara voluntat 
d’avançar, l’Alcalde i la Regidora van proposar a la Generalitat la construcció d’un 
edifici que doni resposta a dues necessitats educat ives urgents del municipi:  el 
nou edifici de l’escola Soler de Vilardell i un esp ai per a la formació professional, 



ocupacional  i continua  que permeti dignificar l’oferta actual i ampliar l’oferta en noves 
famílies professionals.  
 
El solar cedit al Departament d’Ensenyament per a la construcció del Soler de Vilardell 
està a tocar de l’espai on s’havia previst emplaçar un edifici de FP. D’aquí arrenca la 
proposta municipal de construir un únic edifici separant clarament els dos usos, amb 
un abaratiment important de costos de construcció. A més, si es garanteix que la 
redacció de projectes i execució de l’obra es reali tza al més aviat possible, 
l’Ajuntament va oferir la possibilitat de finançar una part important de les obres.  
 
Els representants del Departament d’Ensenyament van valorar  positivament la 
proposta i es va acordar que els tècnics del Departament treballaran en un 
avantprojecte que es presentarà a l’Ajuntament a una reunió que es farà durant la 
primera quinzena de maig.  
 
En aquest sentit, la regidora Júlia de la Encarnación va manifestar “el nostre govern 
municipal prioritza les inversions en educació i pe r això estem disposats a 
cofinançar  la construcció d’un nou edifici que don i resposta a les necessites 
educatives de Sant Celoni i la Batllòria i que pugu i potenciar també l’oferta 
educativa de formacio professional, ocupacional i c ontinua del Baix Montseny. 
En moments com els actuals, de crisi i dificultats,  des de les administracions 
hem d’apostar per educar i formar als nostres nens i joves i dotar-los d’eines per 
poder encarar el futur amb esperança”. 

Durant els darrers mesos, els representants municipals han fet diverses reunions al 
Departament d’Ensenyament per reclamar la construcció industrialitzada de l’edifici 
definitiu de l'escola Soler de Vilardell i una aposta ferma i decidida envers la formació 
professional al municipi, entenent que un nou edifici pot donar un impuls definitiu a 
l’ampliació de cicles i alhora a ampliar l’oferta de cursos de formació ocupacional i 
continua. A totes les trobades, segons explica la regidora Júlia de la Encarnación, 
“hem insistit en la necessitat urgent de la construc ció d’aquest nou edifici, no 
deixarem d’insistir i de lluitar per allò que per n osaltres és una prioritat: garantir 
la qualitat de l’oferta educativa del nostre munici pi”.  
 
 
Dia Internacional de les Dones a la Batllòria i San t Celoni  
Una vetllada-sopar amb Maria Barlet i una sessió de  cinema a l'Ateneu, actes per 
celebrar la diada 

Amb l'objecte de posar de manifest l'essencial paper de les dones a la vida 
comunitària, divendres 8 de març se celebrarà una nova edició del Dia Internacional de 
les Dones. A la Batllòria i Sant Celoni, s'han programat un parell d'actes culturals i 
festius per contribuir a difondre aquest missatge. 

Divendres 8, a l'Escola Montnegre de la Batllòria tindrà lloc una interessant vetllada-
sopar amb la reconeguda llevadora celonina Maria Barlet , amb qui es podrà compartir 
conversa al voltant de la seva intensa vida, carregada d'iniciativa i d'esperit innovador. 
A continuació, sopar de carmanyola i ball.  

Diumenge dia 10, es podrà veure l'interessant film La fuente de las mujeres, de Radu 
Mihaileanu , a la Sala Petita de l'Ateneu en una sessió oberta a tothom. 

Escolteu la falca que s’emet a Punt7 ràdio:   
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/agenda/2013/DIA_IN TERNACIONAL_DONA.mp
3 
 
 
 
 



Cambra de Comerç i Ajuntament organitzen una sessió  sobre les primeres 
passes de la Pime exportadora  
 
La Cambra de Comerç de Barcelona  i el Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny, Sax Sala organitzen una jornada sobre “Primeres passes de la Pime 
exportadora” adreçada a les empreses i a persones emprenedores de la comarca.  

 
Tindrà lloc el proper divendres 15 de març de 9.15 a 11 h al Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny- Sax Sala. Va adreçada a empresaris amb cap o poca 
experiència internacional. S’analitzarà i es facilitarà informació sobre com iniciar-se en 
el negoci internacional, els aspectes fonamentals a tenir en compte, la informació 
bàsica per a internacionalitzar una empresa o negoci, programes i ajuts per a la 
iniciació al negoci internacional, la viabilitat del projecte, i altres aspectes d’interès. 
 
La sessió s’inscriu en el marc del conveni de col·laboració signat el 2012 entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, que estableix un 
calendari anual de jornades, cursos i sessions adreçades a les necessitats de les 
empreses i de les persones emprenedores de la comarca. 
 
És totalment gratuïta i tindrà un caràcter pràctic i participatiu, per tal de posar 
l’exportació a l’abast dels empresaris i emprenedors assistents a la sessió. 
 

Inscripcions: www.santceloni.cat/formularis 
o bé a: empresa@santceloni.cat / Telèfon 93 867 41 75.     
 
 
 
Agraïment a l’organització i voluntariat de la Mitj a Marató del Baix Montseny i al 
civisme de la ciutadania  
 
L’alcalde Joan Castaño ha agraït en nom de l’Ajuntament la tasca dels organitzadors i 
voluntaris que van fer possible la primera mitja Marató del Baix Montseny que va tenir 
lloc diumenge pels carrers de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve 
de Palautordera. L’agraïment també l’ha fet extensiu a la població celonina que va 
actuar amb total civisme davant les inevitables afectacions a la circulació que suposa 
una competició d’aquestes característiques.  

La prova, amb una excel·lent participació de 262 atletes, la va guanyar l'atleta del CE 
Callús (Bages) Just Sociats , en categoria masculina, i pels celonins Paqui 
Lombardo , en categoria femenina, i Khalid Zerguini , en cadira de rodes. 

El guanyador absolut de la prova, Just Sociats, va ressaltar el gran ambient i 
l'animació per part del públic a les tres poblacions per on va passar la prova, i 
particularment al tram final, al carrer Major i la plaça de la Vila de Sant Celoni. El 
corredor bagenc és l'actual campió d'Europa de curses de muntanya en raquetes de 
neu, i era el màxim favorit de la prova. 

 
 
La programació A l’Ateneu proposa per aquest cap de  setmana, dansa amb 
l’escola d’Esther Cortés i teatre familiar amb Artr istras  
 
Dissabte, 9 de març a les 9 del vespre a la Sala Gran de l’Ateneu, tindrà lloc el primer 
espectacle de la programació local dins l’oferta de teatre, música i dansa A l’Ateneu. 
Serà l’Escola de Dansa Esther Cortés amb Music Club. El preu de l’entrada és de 6 
euros.  
 
Diumenge 10 de març a les 12 h, Artristras presentarà Els petits més grans, un 
espectacle familiar dirigit a nens i nenes de 3 a 8  anys. De la mà de la SABA Sàvia 
i un jardiner juganer ens endinsarem en un món molt proper i a vegades desconegut 



com és el dels Insectes. La relació d’equilibri entre la formiga, la marieta i el pugó, la 
pol·linització a través de l’abella ajudats pels insectes que envolten la flor i la màgia de 
la metamorfosi de la papallona, passant per l’ou, eruga i crisàlide, son les tres històries 
que componen “ELS PETITS MÉS GRANS” . Un espectacle de titelles, actors i 
manipulació d’objectes. DURADA: 50 minuts 
 
Les entrades per aquest espectacle valen 5 €, amb descomptes del 50% per a majors 
de 65 anys,menors de 14 anys o Carnet Jove i 10% de descompte per a tothom que 
tingui el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Els descomptes no són 
acumulables.  

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

  

 
Presentació a la Biblioteca: Una dona d'aigua , de Núria Esponellà amb la 
presència de l'autora  

Núria Esponellà presentarà la seva última novel·la, Una dona d'aigua , finalista del 
premi Prudenci Bertrana divendres 8 de març a les 19.30 h a la Biblioteca 
l’Escorxador.   L’acte forma part de les trobades amb autors que sota el nom de TAST 
DE LLIBRES organitza aquest any la Biblioteca. L'autora serà presentada per Ramon 
Verdaguer i l’acte comptarà amb la participació de la llibreria Alguer 7. 

 

Seleccionats els 4 grups finalistes del Sant Celoni  Sona! Concurs 2013:  Último 
aplauso, A Destiempo, Els Sulfitos i Bellaway  

Aquest any no ha estat gens fàcil triar els 4 grups finalistes del Sant Celoni Sona! 
Concurs 2013 que organitza anualment l’Ajuntament de Sant Celoni per promoure els 
grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny. El jurat vol fer notar 
que ha estat una tria complicada degut a la gran qualitat i nivell de la majoria de grups 
que s’han presentat enguany al concurs. 
 
Finalment els 4 grups que han passat a la final són: 

• Último aplauso (rap de Sant Esteve de Palautordera) 
• A Destiempo (rock de Santa Maria de Palautordera) 
• Els Sulfitos (pop, rock, de Sant Celoni) 
• Bellaway (rock, pop, de Riells i Viabrea) 

Tots ells tocaran el proper dissabte, 23 de març, a la Sala Petita del Teatre Ateneu, on 
un a un mostraran els seus directes per tal que el jurat pugui seleccionar un sol grup 
com a guanyador. El premi del concurs consisteix en l'enregistrament, masterització i 
edició d'un EP, 5 temes, a un estudi de gravació professional.  
 
 
 
Presentació de les noves parelles lingüístiques i d el lèxic Gegants del Vallès 
Oriental. Una colla de mots de festa i majestat  
 
El dilluns 11 de març a les 19 hores a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis es 
presentarà el lèxic Gegants del Vallès Oriental. Una colla de mots de festa i majestat. 
Durant l’acte, es donaran a conèixer les noves parelles lingüístiques del Voluntariat per 
la llengua a Sant Celoni  i els alumnes dels Cursos de Català per a Adults, després 
d’un treball exhaustiu, ens presentaran un recull de diferents escrits relacionats amb la 
Colla de Gegants i Grallers de Sant Celoni i la Colla de Gegants i Grallers de la 
Batllòria.   
 



A continuació, la colla gegantera de Sant Celoni ens alçarà un gegant, tot amenitzat 
amb música dels grallers de la Batllòria. 
 
Gegants del Vallès Oriental. Una colla de mots de festa i majestat és el segon lèxic en 
format de tríptic editat pel CNL del Vallès Oriental i relacionat amb la cultura popular. 
L’anterior, Diables del Vallès Oriental. Una colla de mots de foc i de festa, se centrava 
en la tradició dels diables. En tots dos casos el lèxic específic no apareix en una llista, 
sinó integrat en un text que, en el cas dels gegants, descriu les diferents etapes del 
procés de creació del gegant, des del modelatge al taller i la confecció de la roba, fins 
al bateig de nous gegants i la festa gegantera.  
 
 


