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L’Ajuntament dobla la quantitat de diners per a soc ialització de llibres i obre 
nous ajuts per a joves i adults pel curs vinent  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha doblat la partida econòmica destinada a socialització 
de llibres de text a totes les escoles amb l’objectiu de minorar el cost dels llibres per a 
totes les famílies i ha obert una nova línia de subvenció perquè les escoles puguin 
socialitzar les sortides i excursions a aquelles famílies que pateixen d’una situació 
econòmica precària. 
 
El dijous 4 d’abril de 2013 ha tingut lloc una reunió entre l’Ajuntament i els directors i 
directores dels centres educatius del municipi amb l’objectiu de marcar els criteris que 
regiran els ajuts de llibres de text i material escolar i la socialització de llibres i sortides. 
 
En aquesta reunió, la regidora d’educació, Júlia de la Encarnación, ha agraït als 
directors i directores la bona feina que estan fent  implementant el projecte de 
socialització de llibres  que ha permès disminuir la despesa que suposen els llibres i 
materials escolar per a les famílies i alhora ha permès incrementar un 17 % el 
número d’infants i joves amb ajuts de llibres  disminuint un 9 % la despesa que 
suposen aquests ajuts per a l’Ajuntament. 
 
També s’ha destacat que el compromís de les famílies que reben ajuts de llibres en 
tenir cura d’aquests llibres i retornar-los en bones condicions a finals de curs perquè el 
curs següent el pugui utilitzar un altre infant o jove. El 99 % de les famílies que han 
rebut ajut han retornat els llibres a les escoles e n bones condicions . 
 



L’Ajuntament ha explicat que, per al curs 2013 – 2014, s’han dut a terme les següents 
actuacions per millorar la gestió d’aquests ajuts: 
 

- Millora de la detecció i acompanyament de les famílies que tenen necessitats 
d’ajuts socials a través de les comissions socials dels centres educatius. 

- Ampliació del període de sol·licitud d’ajuts de llibres per facilitar que totes les 
famílies que tenen necessitats el puguin demanar. 

- Modificació dels criteris de valoració social perquè, aquelles famílies amb 
situació econòmica precària però sense dificultats socials associades, puguin 
obtenir fins a un 80 % d’ajut.  

- Aquelles escoles que el cost dels llibres sigui inferior a la mitjana de l’ajut de 
llibres de totes les escoles, podran revertir l’ajut de cada famílies, també, en la 
quota del material escolar. 

 
Noves línies d’ajuts per a joves i adults per al cu rs vinent 
 
Durant la reunió la Regidora de Cultura i Educació ha informat a les direccions les 
noves línies d’ajuts que l’Ajuntament de Sant Celoni obrirà per al curs 2013 – 2014, 
per garantir que joves i adults puguin millorar la seva formació: 
 

- Ajuts de llibres i material  per a joves que cursen batxillerat i cicles formatius 
- Ajuts de material per a joves que cursen un pla de transició al treball 
- Ajuts de llibres i material per accedir a la formació d’adults del Sax sala – 

Centre de formació i ocupació del Baix Montseny. 
 
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación destaca que “cada cop es 
fa més patent en les famílies la crisi que estem pa tint i no hem de permetre que 
això afecti a l’accés a la formació i a l’educació dels nostres ciutadans. Com a 
municipi, una des les millors inversions que podem fer és la inversió en 
educació i per aquesta raó, hem incrementat els aju ts destinats a la formació 
d’infants, joves i adults. Localment i dintre del n ostre àmbit d’actuació treballem 
per la igualtat d’oportunitats i perquè ningú quedi  exclòs de l’accés a la 
formació. En contra de la tendència d’altres admini stracions l’Ajuntament de 
Sant Celoni fa una aposta ferma per destinar més re cursos a l’àmbit de 
l’educació.” 
 
 
 
Entrada en funcionament de  la T-10 municipal a la Hispano Hilarienca  
 
A partir d’aquest mes d’abril, la tarja T-10 municipal també serveix per al transport 
interurbà entre Sant Celoni i la Batllòria de la línia Hispano Hilarienca. Es tracta d’una 
petició que va fer l’Ajuntament de Sant Celoni a la Direcció General de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i que s’ha posat en marxa un cop adaptades 
les màquines validadores de la Hispano Hilarienca a les targetes T-10 social.  
 
Des que el Servei Territorial de Transport de Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va autoritzar la supressió del servei de 
bus urbà, la Batllòria va quedar connectada mitjançant les expedicions del bus 
interurbà de la Hispano Hilarienca. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar a la Direcció General de Transports i 
Mobilitat que determinés les actuacions necessàries per garantir que la Batllòria 
disposés del mateix nivell d’oportunitats que la resta de municipis del Baix Montseny,  i 
també, que el títol social del municipi es pogués validar també a la línea de la Hispano 
Hilarienca, SA. 
 
L’entrada en funcionament d’aquesta targeta a la línia de la Hispano Hilarienca en el 
trajecte entre Sant Celoni i la Batllòria i viceversa es va fer efectiva el dia 1 d’abril de 
2013. 



  
 
 
Sax Sala organitza una Jornada e Business de Comerç electrònic  per a les 
empreses del Baix Montseny  

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Celoni, organitzen el proper dimarts 16 d’abril una Jornada e Business de 
Comerç electrònic, adreçada a empreses catalanes fabricants o comercialitzadores de 
productes de qualsevol sector que estan iniciant un procés de venda on line o que fan 
comerç electrònic i volen treure-li més rendiment. 
 
La sessió és totalment gratuïta  i durarà dues hores aprox. (de 9.30 a 11.30h ). Tindrà 
un caràcter pràctic i participatiu, per tal que els empresaris i emprenedors assistents 
puguin conèixer els principals avantatges que el comerç electrònic pot aportar al seu 
negoci, i les claus per posar-lo en marxa. 
 
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. 
 
Les persones interessades poden realitzar la inscripció a 
www.santceloni.cat/formulari.php?id=10512  o bé a través dels correus 
mpardo@cambrabcn.org ó empresa@santceloni.cat 

 

 
  
Els Sulfitos, grup guanyador del Sant Celoni Sona! Concurs 2013  
 
Els Sulfitos és el grup guanyador de la 8a edició del Concurs Sant Celoni Sona 2013 
organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni. Dissabte, 23 de març, d’11 de la nit a 3 de 
la matinada, va tenir lloc a la Sala Petita de l’Ateneu de Sant Celoni, la final entre els 
quatre grups seleccionats que van actuar posant els seus directes en marxa davant el 
jurat format per persones vinculades al món de la música, que van valorar la qualitat 
vocal i/o instrumental, la composició, l’originalitat i la posada en escena de cada grup: 
Bellaway (pop rock, llengua anglesa), Els Sulfitos ( pop rock, llengua catalana), A 
Destiempo (rock, llengua castellana) i Último Aplauso (rap, llengua catalana i 
castellana).  
 
El jurat va decidir que Els Sulfitos havia fet el millor dels quatre directes, amb un molt 
bon joc escènic, boníssima comunicació amb el públic i presentació dels temes, però, 
sobretot, un remix de personalitats artístiques diferents i molt ben combinades dins la 
cocktelera de la nit, amanides amb les seves lletres fresques i un toc d’humor 
constant...marca de la casa, en definitiva, que Els Sulfitos era el grup a qui s’atorgava 
el premi d’entrar a enregistrar a un estudi de gravació professional un EP, 5 temes, i la 
possibilitat d’ensenyar el seu treball per Festes de Sant Martí. Els Sulfitos són l'Albert 
Fontanella (teclat), en Franc Lluis (guitarra i veu) i en Joan Miquel (bateria), en Toni 
Solà (baix i Dr House) i la Sònia Casanovas (violí i veus).  
 
El Concurs Sant Celoni Sona! pretén promocionar i difondre els grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny, entenent 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.  
 
 
 



El jazz d’Andrea Motis, Joan Chamorro i Josep Trave r es passa a la Sala Gran de 
l’Ateneu davant l’èxit de venta d’entrades anticipa des 
 
Aquest dissabte, 6 d’abril, a les 8 del vespre, dins la programació estable A l’Ateneu 
2013, Andrea Motis (veu, saxos alt i soprano i trompeta), Joan Chamorro (contrabaix i 
saxo) i Josep Traver (guitarra, banjo i ukelele) actuaran finalment a la Sala Gran del 
Teatre, degut a l’èxit de venta d’entrades anticipada. 
 
Andrea Motis i Joan Chamorro són considerats la revelació del jazz català. La primera 
vegada que escoltes a l’Andrea Motis et quedes meravellat. Alguns dels seus vídeos 
superen les 200.000 reproduccions a YouTube. Aquesta jove artista canta amb una 
personalitat que no es veia en anys, tot i que també toca el saxo i la trompeta. 

D’això en té gran part de responsabilitat el seu mentor Joan Chamorro. El treball que 
està fent aquest veterà del jazz català des de la Sant Andreu Jazz Band, la big band 
més jove d’Europa, és sensacional. La seva trajectòria com a saxofonista (entre 
d’altres instruments) és tan brillant i dilatada que seria inútil intentar glossar-la en 
aquestes breus línies. Tete Montoliu, Slide Hampton, Bebo Valdés, Randy Brecker, 
Manhattan Transfer, Steve Wonder… l’elenc de músics amb els que ha treballat és 
impressionant.  

Molt ben acompanyats per Josep Traver a la guitarra i altres cordes,  tindrem la sort de 
presenciar a qui en breu figurarà als cartells dels grans festivals de jazz europeus. 

Les entrades es poden comprar fins aquest dijous, dia 4 d’abril, a les 8 del vespre al 
Centre Municipal d’Expressió, de 10 del matí a 1 del migdia  i de 5 a 8 de la tarda, a 
través de targeta de crèdit o efectiu i mitja hora abans de l’espectacle a les taquilles 
del Teatre Municipal Ateneu, només en efectiu. Les entrades no són numerades i el 
preu és de 10 € per a l’entrada general, 5 € per a menors de 14 o majors de 65 anys i 
joves entres 14 i 29 anys amb Carnet Jove, i 9 € amb el carnet de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals.  
 
 
 
 
Alumnes del Soler de Vilardell visiten la riera del  Pertegàs dins el programa 
d’activitats que ofereix l’Ajuntament  
 
Emmarcat en les activitats educatives que l’Ajuntament de Sant Celoni ofereix als 
centres educatius de Sant Celoni, els alumnes de 3r i 4rt de Primària del Soler de 
Vilardell  van visitar  fa uns dies un tram de la riera del Pertegàs per tal de conèixer els 
macro invertebrats que es poden trobar en el riu i la vegetació  del bosc de ribera. 
 
Aquesta activitat complementa les activitats de patrimoni natural que l’Ajuntament 
ofereix a les escoles durant el curs escolar  amb l’objectiu de conèixer la conca de la 
Tordera i el seu medi natural i  sensibilitzar als infants de la importància ambiental i 
social dels rius. 
 
A més de l’Escola Soler de Vilardell també han sol·licitat fer aquesta activitat, el 
Col·legi La Salle, l’Escola L’Avet Roig, l’Escola Montnegre, l’Institut Baix Montseny i 
l’Institut Escola La Tordera.  
 
 


