
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 2 de maig de 2013 
 
 

 
• L’Institut Baix Montseny amplia l’oferta amb un nou  cicle formatiu de 

grau superior de mecatrònica industrial pel curs vi nent 
 

• Maig i juny: a Sant Celoni activitat cada dissabte.  Aquest dissabte, 
primera Mostra d’Entitats de 6 a 9 del vespre a la plaça de la Vila 
 

• S’obre la convocatòria d’ajuts per a Activitats d’e stiu 2013 i per a 
Llibres de text i  material escolar  per al curs vinent.  
 

• Sant Celoni s’adhereix a la Carta Europea de Turism e Sostenible 
Montseny 

 
• L’Ajuntament de Sant Celoni explica a una vintena d e tècnics externs 

la simplificació de tràmits adoptats en obres i act ivitats  
 
• Teatre musical aquest dissabte a l’Ateneu amb Ojos verdes, Miguel de 

Molina in memoriam de la Barni Teatre 
 

• El Sant Jordi de Bernat Martorell ja presideix la s ala de Can Ramis 
dedicada al pintor celoní 

 
• Malgrat la pluja i el fred, una vintena de persones  van participar a les 

passejades guiades pel patrimoni 
 

 

L’Institut Baix Montseny amplia l’oferta amb un nou  cicle formatiu de grau 
superior de mecatrònica industrial pel curs vinent  
 
El Departament d’Ensenyament ha adjudicat a l’Institut Baix Montseny el cicle formatiu 
de grau superior de mecatrònica industrial per al curs vinent. D’aquesta manera es 
reconeix la bona tasca pedagògica que està fent el centre en la formació professional i 
les necessitats de formació professional de grau superior que tenen les empreses del 
territori, informació que Institut i Ajuntament de Sant Celoni han transmès 
reiteradament a les diferents reunions mantingudes amb el director general de centres 
públics del Departament d’Ensenyament. 
 
El cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial en horari de tardes donarà 
continuïtat al cicle de grau mig d’instal·lació i manteniment electromecànic que  
s’imparteix al centre des de fa quinze anys, amb èxit de matrícula i d’inserció laboral, 
fins i tot, en aquest temps de crisi econòmica. A més a més, dóna resposta a les 
necessitats detectades amb les empreses de la zona de poder disposar de tècnics 
superiors en manteniment electromecànic. 



 
El cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial té una durada de 2.000 
hores, distribuïdes en 2 cursos acadèmics amb 350 hores de formació en un centre de 
treball. Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecànics i 
electrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i el 
manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos 
laborals i respecte ambiental. 
 
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior que els 
permet accedir: 
 

- A qualsevol estudi universitari oficial de grau 
- Al món laboral, com a: 

o Tècnics o tècniques en planificació i programació de processos de 
manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials 

o Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips 
industrials 

o Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips  
industrials 

 
El cicle formatiu s’impartirà en horari de tardes i la inscripció s’ha de formalitzar al 
mateix Institut Baix Montseny en els següents període: 
 

- Preinscripció: del 27 de maig al 7 de juny de 2013 
- Matrícula: de l’1 al 9 de juliol de 2013 

 
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, destaca que  
“l’adjudicació d’aquest cicle superior respon a l’ex cel·lent tasca educativa i 
pedagògica que està fent l’equip humà de l’Institut  Baix Montseny i, 
concretament, el professorat de cicles formatius, i  al treball de complicitat entre 
l’equip directiu del centre i l’Ajuntament. Aquesta  notícia, ens encoratja a l’equip 
de govern i a la comunitat educativa a continuar tr eballant per una educació de 
qualitat a Sant Celoni.”  
 
 
 
 
Maig i juny: a Sant Celoni activitat cada dissabte  
Aquest dissabte, primera Mostra d’Entitats de 6 a 9  del vespre a la plaça de la 
Vila 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni presenta per segon any una proposta per omplir 
d'activitat tots els dissabtes a la tarda dels mesos de maig i juny. Tal i com explica la 
regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, “sumem diversos projectes que 
lliguen entre sí amb la idea de revitalitzar la vid a al carrer, dinamitzar Sant Celoni 
a nivell cultural, social i també a nivell econòmic ” .   
 
Els caps de setmana dels mesos de maig i juny a Sant Celoni estan ben farcits 
d’activitats amb diverses fires, trobades, Mostra d’Entitats i amb el 5è Festival de les 
Veus i el 2n Festival de Poesia.  
 
La Mostra d’Entitats es reparteix durant 5 dissabtes oferint de 6 de la tarda a 9 del 
vespre, a la plaça de la Vila, xocolatades, tallers, inflables, tallers de dansa, gegants i 
jocs organitzats per les entitats que participaran cada uns dels dies. Repassem les 
activitats programades:  
 

- Dissabtes  4 i 11 de maig,  les primeres jornades de la Mostra d’Entitats.  
- Dissabte, 18 de maig, II Festival de Poesia de Sant Celoni, a Can Ramis, a El 

Celler i al Claustre de l’Hospital Vell, de 5 de la tarda a 10 del vespre. 
- Dissabte, 25 de maig, Fira d’en Loni, a la plaça de la Vila i carrers dels centre. 



- Dissabte, 1 de juny, Mostra d’Entitats, de 6 de la tarda a 9 del vespre, a la plaça 
de la Vila. 

-  La tarda de dissabte, 8 de juny, Arrelcat, organitzat per la Colla Bastonera 
Quico Sabaté, a la plaça de la Vila. 

- Diumenge, 9 de juny, al vespre, al Parc de la Rectoria Vella, 5è Festival de les 
Veus, organitzat per Intuït, Centre de la Veu. 

- Dissabtes, 15 i 22 de juny, dues tardes més de Mostra d’Entitats a la plaça de 
la Vila. 

- I divendres, 28 de juny, al vespre, Tastets d’Estiu, a la plaça de la Vila. 
 
 
 
S’obre la convocatòria d’ajuts per a Activitats d’e stiu 2013 i per a Llibres de text i  
material escolar  per al curs vinent  
 
Del 6 al 21 de maig, l’Ajuntament de Sant Celoni obre la convocatòria per sol·licitar 
ajuts per a la inscripció a les activitats d’estiu 2013 i per a llibres de text de P3 a 4t 
d’ESO per al curs 2013-2014. 
 
Requisits:  estar empadronat a Sant Celoni  
 
En el cas dels ajuts de llibres: participar en el programa de socialització i reutilització 
de llibres de l’escola de fons públic, on el sol·licitant estigui matriculat. Haver tornat els 
llibres becats del curs anterior, a partir de 3r de primària, en perfectes condicions. 
 
En el cas dels ajuts d’activitats d’estiu: inscriure’s en algun casal de la guia d’estiu 
2013. Podeu consultar les diferents ofertes a www.santceloni.cat/guiaactivitatsestiu  
 
Criteris econòmics per establir la quantia dels aju ts 
L’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), establert anualment a la Llei de 
pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, determina la capacitat 
econòmica dels sol·licitants. Per calcular l’IRSC s’utilitzarà la fórmula següent i es 
compararà amb l’IRSC corresponent al número de membres de la unitat familiar: 
 

IRSC: 
ingressos de tots els membres de la unitat familiar  – lloguer (569,12 €) hipoteca (fins un màxim de 85 3,68 €) 

Composició 
Unitat de 

Convivència 
IRSC 2013 

Situació econòmica segons l’IRSC  

30% de l’ajut  50% de l’ajut  60% de l’ajut  
Ingressos entre el 100% i el 
66,6% de l’IRSC 

Ingressos entre el 66,6% 
i el 33,3% de l’IRSC 

Ingressos inferiors 
al 33,3% de l’IRSC 

 
Un membre 

 
569,12 € 

 
De 569,12 € a 379,04 € 

 
De 379,03 € a 189,52 € 

 
De 189,51 €  a 0 € 

 
Dos membres 

 
739,86 € 

 
De 739,86 € a 492,75 € 

 
De 492,74 € a 246,38 € 

 
De 246,37 € a 0 € 

 
Tres membres 

 
910,59 € 

 
De 910,59 € a 606,46 € 

 
De 606,45 € a 303,23 € 

 
De 303,22 € a 0 € 

 
Quatre membres 

 
1.081,33 € 

 
De 1.081,33 € a 720,17 € 

 
De 720,16 € a 360,09€ 

 
De 360,08 € a 0 € 

 
Cinc membres 

 
1.252,06 € 

 

 
De 1.252,06 € a 833,88 € 

 
De 833,87 € a 416,94 € 

 
De 416,93 € a 0 € 

 
Sis membres o 

més 

 
1.422,80 € 

 
De 1.422,80 € a 947,59€ 

 
De 947,58 € a 473,80 € 

 
De 473,79 € a 0 € 

  
Les sol·licituds s’han de tramitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. No s’acceptaran 
sol·licituds fora de termini. 
 
Per a més informació cal adreçar-se a l’Àrea de Cultura i Educació, a la Rectoria 
Vella. Telèfon:  93 864 12 13 educacio@santceloni.cat o al web 
www.santceloni.cat/educacio 
 

 



L’Ajuntament dobla la quantitat de diners per a soc ialització de llibres  
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. 
 
En aquest sentit, la regidora d’educació, Júlia de la Encarnación, agraeix “a les 
escoles i ampes la bona feina que estan fent implem entant el projecte de 
socialització de llibres  que ha  permès disminuir la despesa que suposen els 
llibres i materials escolar per a les famílies i al hora ha permès incrementar un  
17 % el número d’infants i joves amb ajuts de llibr es”.  
 

 
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. 
 

 
Sant Celoni s’adhereix a la Carta Europea de Turism e Sostenible Montseny  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha adherit a la Carta Europea de Turisme Sostenible 
Montseny (CETS),  una eina de gestió, promoguda per la Xarxa Europea per al 
Turisme Sostenible en Àrees Protegides, que ajuda als espais protegits a millorar 
contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte les 
necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals. 

La CETS neix amb la idea de garantir que l'ús públic del parc natural es desenvolupi 
de forma compatible amb la conservació minimitzant els impactes negatius que pot 
tenir el turisme, així com per contribuir al desenvolupament socioeconòmic local que 
genera l'activitat turística. 

El regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, destaca la importació de la 
implicació de l’Ajuntament en aquest projecte “que representa una oportunitat per 
poder participar activament en el desenvolupament d ’actuacions vinculades al 
turisme sostenible en l’espai protegit del Montseny , superant les limitacions 
administratives que suposen que el terme municipal de Sant Celoni estigui fora 
dels límits del parc i per tant dels seus òrgans de  gestió”.  

Segons l’alcalde, Joan Castaño, “aquesta adhesió permetrà reforçar l’Oficina de 
turisme de Sant Celoni com a punt d’informació dels  Parcs Naturals del 
Montseny i del Montnegre, donant major visibilitat a aquest equipament 
municipal i millorant els canals de comunicació amb  els agents turístics, públics 
i privats, que operen al Montseny”.  
 
 
 
 
 
 
 



L’Ajuntament de Sant Celoni explica a una vintena d e tècnics externs la 
simplificació de tràmits adoptats en obres i activi tats  
 
Una vintena de tècnics externs van assistir a la sessió informativa convocada fa uns 
dies per l’Ajuntament de Sant Celoni per donar a conèixer tots els canvis adoptats pel 
Consistori en matèria de simplificació de tràmits en obres i activitats amb l’objectiu 
d’agilitzar l’autorització de les iniciatives privades, i així afavorir la reactivació 
econòmica i la creació de llocs de treball al municipi. Concretament, s’ha establert que 
en els àmbits d’obres i activitats, el règim general sigui la comunicació prèvia enlloc de 
la llicència municipal que es venia concedint fins ara. La jornada, presentada per 
l’alcalde Joan Castaño, va aplegar professionals que habitualment presenten 
documentació tècnica referent a activitats i obres de Sant Celoni i la Batllòria. 
 
 
 
Teatre musical aquest dissabte a l’Ateneu amb Ojos verdes, Miguel de Molina in 
memoriam de la Barni Teatre  
 
Dins la programació A l’Ateneu, aquest dissabte 4 de maig a les 8 del vespre s’ha 
programat a la Sala Petita, Ojos verdes, Miguel de Molina in memoriam de La Barni 
Teatre.  

Es tracta d’un viatge musical per la crònica d’Espanya a partir de la biografia de Miguel 
de Molina, que en el seu dia va donar a conèixer cançons tan memorables com “La 
bién pagá”, “Ojos verdes” o “El día que nací yo”..., i que va haver de pagar un preu 
molt alt per exigir-se a si mateix viure amb autenticitat. “Miguel de Molina, aquell que 
va marxar!”. Un viatge per la copla, la festa gitana, el cafetí àrab, Lorca, el sentío, el 
coraje, el duende, el quejío, la guerra, la llibertat, la gana, els artistes, els exiliats, els 
rojos, els nacionals, la ràdio... 

Marc Vilavella, direcció  
Marc Sambola, direcció musical 
Marc Vilavella, Gracia Fernández, Elia Corral, Nacho Melús i Anaïs López, actors 
Gerard Alonso (piano), Marc Sambola (guitarra i oboé) i Joana Fugarolas (viola), 
músics 
 
DURADA: 1 hora i 20 minuts 
 

Les entrades anticipades es poden comprar fins dijous 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.  
 
 
 
El Sant Jordi de Bernat Martorell ja presideix la s ala de Can Ramis dedicada al 
pintor celoní  

Divendres al vespre, a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis, hi va haver una 
conferència sobre el pintor gòtic celoní Bernat Martorell i es va presentar la 
reproducció del Sant Jordi matant el drac, la seva pintura més emblemàtica. Òmnium 
Cultural Baix Montseny va organitzar l'acte amb l'objectiu de promoure el coneixement 
d'aquest destacat pintor mort a Barcelona el 1452 i fill d'un carnisser de Sant Celoni. A 
part del conferenciat, hi van intervenir la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, 
la presidenta d'Òmnium Cultural Vallès Oriental, Remei Picart i Esteve Rodoreda, 
membre d'Òmnium Cultural Baix Montseny. 



Joan Molina Figueras, professor de la Universitat de Girona i organitzador de la gran 
exposició que es va dedicar a Bernat Martorell al Museu de Girona entre 2002 i 2003, 
va glossar la figura del pintor fill de Sant Celoni. A la xerrada va puntualitzar que, sens 
dubte, Martorell és un dels pintors gòtics més destacats, a nivell europeu, de la 
primera meitat del segle XV. 

Bona part de la conferència va girar a l'entorn del Retaule de Sant Jordi, pintat per a la 
Generalitat de Catalunya, i del qual la pintura del Sant Jordi matant el drac és el 
compartiment central. Els quatre compartiments laterals es conserven al Louvre, a 
París. Amb l'impressionant i delicat retaule es completaven les tasques d'embelliment 
del palau gòtic de la Generalitat dins de la primera meitat del segle XV, que van 
comptar amb les aportacions d'artistes importants com l'arquitecte Marc Safont i 
l'escultor Pere Joan. 

Tot seguit es va destapar la reproducció a l'oli del Sant Jordi de Bernat Martorell, 
l'original del qual es conserva a The Art Institute de Chicago. La reproducció té les 
mateixes mides que l'original, que és pintat sobre fusta, i des d'ara presidirà la Sala 
Bernat Martorell de Can Ramis gràcies a la bona disposició d'Òmnium Cultural. 

 

 
Malgrat la pluja i el fred, una vintena de persones  van participar a les passejades  
guiades pel patrimoni  

Tot i que el temps no va acompanyar gens, les passejades guiades previstes per 
dissabte i diumenge a la tarda es van poder fer gràcies a la participació d'una vintena 
de visitants interessats en conèixer la història i el patrimoni de Sant Celoni. I això que 
els dos dies no va parar de roinejar i que el diumenge, dalt del campanar, feia un vent 
glaçat. 

El dissabte la ruta va començar al parc de la Rectoria Vella. Es va entrar a Sant Martí 
de Pertegàs, la primitiva parròquia romànica de la vila, on es va poder admirar la 
maqueta amb els edificis medievals de Sant Celoni. Seguidament es va anar cap al 
barri de la Força o nucli emmurallat. Es va passar pel costat de les restes del portal 
Major o de Barcelona (a la cantonada de can Mai Tanquis), es va observar la torre de 
ca l'Aymar i es va pujar a la torre de la Força, al carrer de les Valls. La passejada va 
acabar a la capella romànica de Sant Ponç, que formava par de l'hospital de leprosos 
o mesells. 

La passejada de diumenge es va dedicar a l'Església Parroquial de Sant Martí. La 
decoració esgrafiada a la façana, acabada l'any 1762, és la més destacada del barroc 
català. Es va explicar el significat dels personatges i elements representats a la 
façana, que s'estructura com un retaule, amb virtuts, arcàngels, àngels músics, sants... 
Després de contemplar l'interior, amb retaules, pintures i altars posteriors a 1940, es 
va pujar a dalt del campanar. La vista de Sant Celoni des de la torre del campanar és 
espectacular. 

 


