
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 16 de maig de 2013 
 

• Sant Celoni s’omplirà de poesia els dies 17 i 18 de  maig. El II Festival de 
poesia coordinat per Pau Gener aplegarà un destacat  nombre de poetes 
d’arreu dels països catalans 
 

• Empresaris turístics i els ajuntament de Sant Estev e de Palautordera, 
Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni fan promo ció conjunta del Baix 
Montseny a la Half Challenge Barcelona 2013. ATENCI Ó a  les afectacions 
al trànsit 

 
• Diputació de Barcelona confirma la instal·lació de semàfors a la cruïlla 

amb l’Institut. El nou Diputat d’Infraestructures c onfirma a l’alcalde Joan 
Castaño que el projecte per millorar la seguretat a  la cruïlla de l'Institut va 
endavant.  
 

• Les obres al carrer Grup Escolar permeten guanyar e n seguretat a l’accés 
a  l’Escola Soler de Vilardell i al Mercat Municipa l  

 
• Preinscripció  oberta al PQPI-PTT (Pla de Transició  al Treball) de Sant 

Celoni pel curs 2013/2014 
 

• L’Escola Municipal de Música oferirà tallers de mús ica a les escoles 
bressols del municipi i a alguns equipaments munici pals  

 
• Teatre familiar aquest diumenge a les 12 h a l’Aten eu amb l’espectacle 

Llepafils de Teatre al Detall   

• Èxits dels escolars celonins: 1 alumna de l’Institu t Escola la Tordera 
segona al concurs Fem Mates. Segon premi al concurs de redaccions 
solidàries de Mans Unides per a una alumna del Cor de Maria  

 

 

Sant Celoni s’omplirà de poesia els dies 17 i 18 de  maig  

El II Festival de poesia coordinat per Pau Gener ap legarà un destacat nombre de 
poetes d’arreu dels països catalans 

El cap de setmana 17 i 18 de maig, Sant Celoni reunirà algunes de les veus poètiques 
més remarcables de la llengua catalana en el II Festival de Poesia organitzat per 
l’Ajuntament de Sant Celoni i novament amb la coordinació addicional del poeta celoní, 
Pau Gener. De diferents procedències, edats i estils literaris, el Festival presenta, en 
paraules de Pau Gener, un cartell de “veus versades en el fet poètic, reputades i 
bregades en l'oralitat. Una condensació d'actes per  provar d'assolir una 
descoberta recíproca, de Sant Celoni i del pols de la poesia catalana.” 



Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación "l'any passat la 
valoració va ser molt positiva i estem segurs que a quest any també serà així. El 
fet d'involucrar diferents sectors, entitats, priva ts… és tot un encert que ens ha 
de fer possible, cada vegada més, dinamitzar la vid a cultural de Sant Celoni". Per 
Júlia de la Encarnación, “la bona feina que realitza en Pau ens permet gaudi r a 
Sant Celoni d'un festival de poesia de primer nivel l.”  
 

El  II Festival de Poesia de Sant Celoni compta amb la col·laboració de l'Associació de 
Veïns del Carrer Major de Dalt, La Clau, El Celler i la Llibreria Els 4 Gats.  

 
Programació : 

Divendres 17 de maig 

• A les 7 de la tarda, al local de La Clau: 
Presentació del festival i recital dels poetes celonins Jordi Julià i Pau Gener . 

Dissabte 18 de maig 

• A les 5 de la tarda, a la sala Bernat Martorell: 
Recepció i primer recital amb Daniel Busquets, Nú Miret i Ester Andorrà. 
 

• A 3/4 de 6 de la tarda, a l'escalinata de Can Ramis: 
Martí Sales, David Castillo, Anna Aguilar-Amat, Joa n Vinuesa. 

• A les 7 de la tarda, a l'escalinata de Can Ramis: 
Núria Martínez Vernis.  
 
Durant aquests actes, petites mostres de cultura local al pati de Can Ramis 
amb la participació de la Colla Gegantera, Bocs i Cabres, Colla de Diables i la 
Colla Bastonera Quico Sabaté. 

• A les 8 del vespre, a El Celler: 
Eduard Ramírez Comeig, Anna Gual i Jaume C. Pons Al orda . 
 

• A les 9 del vespre, al Claustre de l'Antic Hospital de pobres i malalts de Sant 
Antoni: 
Cloenda amb tots el poetes  participants 

 
 
 
Empresaris turístics i els ajuntament de Sant Estev e, Santa Maria de 
Palautordera i Sant Celoni fan promoció conjunta de l Baix Montseny a la Half 
Challenge Barcelona 2013  

Els ajuntaments de Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera i Sant 
Celoni conjuntament amb l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny, han 
aplegat esforços per ser presents a la Fira que s'organitza a Calella amb motiu del 
campionat d'Europa de triatló Half Challenge Barcelona 2013 que es disputa aquest 
diumenge 19 de maig. De dijous i fins el diumenge, els participants en aquest 
esdeveniment esportiu, que enguany passarà pel Baix Montseny, podran conèixer els 
atractius del nostre territori. 

Segons el regidor de Promoció Econòmica de Sant Celoni, Jaume Tardy "aquesta és 
una oportunitat immillorable per tal de presentar a ls més de 2.000 participants 
els principals elements turístics del Baix Montseny , especialment per al públic 



estranger" . Per al regidor de Promoció Econòmica de Santa Maria de Palautordera, 
Ramon Arabia, "aquesta és la primera col·laboració que es duu a t erme entre 
aquests municipis en l'àmbit turístic però preveiem  continuar aquesta línia de 
treball i fer-la extensiva a altres poblacions" . 

El regidor de Turisme de Sant Esteve de Palautordera, Elies Ramil, destaca "la 
importància d'aprofitar el pas de la Half Challenge  pels nostres municipis i a més 
fer-ho d'una forma conjunta, sumant esforços en ben efici del territori" . El 
president de l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny, Joan Lluís Rojas, afirma 
"que aquests esdeveniments són una oportunitat per arribar als turistes 
estrangers, atès que un gran nombre de participants  són de fora de Catalunya, 
potenciant així les estades llargues i una major de spesa econòmica per revertir a 
la zona" . 

 
ATENCIÓ a  les afectacions al trànsit  
 
Diumenge 19 de maig el campionat d'Europa de triatló Half Challenge- Barcelona 2013 
amb inici i final a Calella, passarà per diferents pobles del Baix Montseny, entre ells 
Sant Celoni. Es preveu que entre les 7.30 i les 11 h,  més de 2.000 ciclistes i els 
vehicles de l’organització, entrin per la rotonda de la Porta de Ponent, carrer Doctor 
Trueta, Carretera Vella, carrer de Sant Martí, Plaç a Comte del Montseny i surtin 
per la Carretera de Campins  en sentit Montseny. 

Els ciclistes entraran per la Porta de Ponent, carrer Doctor Trueta, Carretera Vella, 
carrer de Sant Martí, Plaça Comte del Montseny i sortiran per la Carretera de 
Campins. 

• A partir de les 6 h del matí i fins les 11 h no es podrà estacionar als carrers per 
on passa la prova 
 

• De les 7.30 a les 11 h aproximadament, no es podrà circular ni es podrà entrar 
ni sortir dels garatges dels carrers per on passa la prova  
 

• Des de les 7.30 a les 12.30 h, es tallarà puntualment la circulació a la carretera 
C-35, carretera C-61 i d’accés a l’autopista AP-7. 
 

• Mentre passi la prova pels carrers de Sant Celoni, cal extremar la prudència a 
l’hora de creuar pels passos de vianants així com per les cruïlles i interseccions 
dels carres coincidents amb la ruta.  

 
Per a qualsevol dubte, us podeu dirigir a la Policia Local (93 864 12 17, 
seguretat.ciutadana@santceloni.cat).  Més informació a: www.challenge-barcelona.es 
 

 
 
 
Diputació de Barcelona confirma la instal·lació de semàfors a la cruïlla amb 
l’Institut  
 
El nou Diputat d’Infraestructures confirma a l’alca lde Joan Castaño que el 
projecte per millorar la seguretat a la cruïlla de l'Institut va endavant 
 
El nou diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, 
Marc Castells, ha confirmat aquesta setmana en una reunió a Sant Celoni amb 
l’alcalde Joan Castaño, que el projecte de col·locar semàfors a la cruïlla de la carretera 
de Campins (BV-5114) amb accés a l'Institut Baix Montseny, per millorar la seguretat a 
les entrades i sortides de l'equipament, va endavant. 



D'aquesta manera es respon a la petició de l'Ajuntament de tirar endavant mesures per 
millorar la seguretat i la visibilitat de la cruïlla de l'Institut Baix Montseny, molt 
transitada per pares, mares, alumnes i professors en hores punta. Algunes mesures, 
com l'ampliació de la barrera de seguretat semirígida de la vorera d'accés a l'Institut, la 
millora del pas de vianants per creuar el vial del TGV o la millora de la senyalització de 
la cruïlla, ja es van aplicar fa mesos. 

Segons el diputat d’Infraestructures ara cal aprovar el projecte, fer un conveni entre 
l’Ajuntament i la Diputació per poder tirar endavant la licitació de l’obra que es preveu 
per la tardor. En aquest sentit, l’alcalde Joan Castaño ha assegurat que “des de 
l’Ajuntament es treballarà perquè les obres s’execu tin el més aviat possible”.  

 
 
Les obres al carrer Grup Escolar permeten guanyar e n seguretat a l’accés a  
l’Escola Soler de Vilardell i al Mercat Municipal  
 
Les obres al carrer Grup Escolar, entre el carrer Ramis i el Passatge dels Esports, han 
permès millorar la seguretat en l’accés d’infants i famílies a l’Escola Soler de Vilardell i 
potenciar els itineraris escolars. Les obres també han permès que l’entrada al Mercat 
Municipal per aquest carrer sigui més accessible i còmode.  
 
La intervenció ha consistit en  l’ampliació de voreres, fer rampes accessibles, 
desplaçar embornals, nous passos de vianants i la instal·lació de baranes de seguretat 
a la sortida de l’escola.   
 
 
 
 
Preinscripció  oberta al PQPI-PTT (Pla de Transició  al Treball) de Sant Celoni pel 
curs 2013/2014  

Fins el 17 de maig es pot presentar a Sax Sala la sol·licitud per preinscriure’s al 
Programa de Qualificació Professional Inicial – Pla de Transició al Treball PQPI-PTT 
en els dos perfils que s’ofereixen a Sant Celoni: Auxiliar en vendes, oficina i atenció al 
públic i Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas. 

EL PQPI-PTT és una tipologia de programes de qualificació professional inicial (PQPI), 
organitzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni i el suport del Fons Social Europeu, per a 
joves de 16 a 21 anys que no hagin obtingut el Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria. 

Aquests estudis ofereix als joves recursos personals i professionals per a incorporar-se 
al món laboral en l’ofici per al qual s’han preparat i/o continuar la seva formació en 
ensenyaments  reglats.  

Més informació: 
www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/PTT/FulletPtt2013_2_
.pdf 

 

 
L’Escola Municipal de Música oferirà tallers de mús ica a les escoles bressols del 
municipi i a alguns equipaments municipals  
 
Durant el mes de juny l’Escola Municipal de Música oferirà uns tallers de música 
adreçat a infants de 2 i 3 anys (nascuts, l’any 2010) acompanyats del pare o la mare. 



El taller pretén donar a conèixer cançons, jocs de falda, jocs de dits i donar idees als 
pares i mares per integrar la música a les accions quotidianes.  
 

CALENDARI DE SESSIONS  
Dia Hora LLoc  
Dimarts 4 de juny 17h Escola Bressol Municipal 

el Baluet 
Divendres 7 de juny 17.30h La Caseta del Bosc 
Dimarts 11 de juny 17h Escola Pascual 
Dimarts 18 de juny 16.30h Petit K´laix 
Divendres 21 de juny 17.30h Biblioteca l’Escorxador 
Divendres 28 de juny 17h Unió Batllorienca (la 

Batllòria) 
 
 
Aquest taller de música serà un tast de l’activitat formativa que s’iniciarà el mes de 
setembre a l’Escola Municipal de Música.  A partir del curs 2013-2104 l’Escola 
Municipal de Música amplia la seva oferta formativa , amb un taller de música 
setmanal per a infants i famílies: seran sessions de 45 minuts amb la participació d’un 
màxim de 12 infants acompanyats del pare i la mare.  La intenció és treballar cançons, 
jocs de falda, jocs de dits, danses, jocs rítmics, tocar instruments de percussió, etc. el 
fet de fer venir al pare o la mare és bàsicament perquè pretenem sensibilitzar i 
fomentar la música en família, desinhibir-se del fet de cantar o ballar per tal que 
després ho puguin traslladar a casa.  
 
En aquest sentit, la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación considera  
que “l'Escola Municipal de Música està fent una molt bon a feina que es demostra, 
any rere any, en el número d'alumnes que cada curs es matriculen al centre. Per 
al curs vinent i atenent la demanda de pares i mare s de nens més petits, 
apostem per ampliar l'oferta formativa i continuar prioritzant en tot allò 
relacionat amb l'educació i la cultura". 
 
 
 
 
Teatre familiar aquest diumenge a les 12 h a l’Aten eu amb l’espectacle Llepafils 
de Teatre al Detall   
 
Diumenge 19 de maig a les 12 del migdia a la Sala Petita de l’Ateneu, es presenta un 
nou espectacle de la programació A l’Ateneu: Llepafils de Teatre al Detall.  
 
Josep Maria Segura, direcció  
Xavi Idàñez i Txell Botey, actors 

En Lluïset no vol menjar res de res! Només patates fregides! Els seus dos cuiners 
particulars: en Llòfia i l’Olivia li han de tenir l’àpat a punt i fer-lo esmorzar, dinar i sopar! 
És una tasca molt dura, cuinar per aquest marrec llepafils... i, a més a més, hauran 
d’investigar de quina manera podran fer badar boca al menut... Sense dubte, la 
imaginació, el joc, la música i l’humor seran els millors ingredients per la recepta 
“Llepafils”. L’embolic està servit i la diversió assegurada!  
 
DURADA: 50 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 5 € per a 
l’entrada general, descompte del 50 % per a menors de 14 o majors de 65 anys i joves 
entres 14 i 29 anys amb Carnet Jove, i d’un 10 % amb el carnet de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals.  



 

 

 

Èxits dels escolars celonins:  

1 alumna de l’Institut Escola la Tordera segona al concurs Fem Mates  

Segon premi al concurs de redaccions solidàries de Mans Unides per a una 
alumna del Cor de Maria  

Una alumna de primer d’ESO de l’Institut Escola la Tordera, Vinyet Costa, ha quedat 
segona a la prova de grup a la final del concurs Fem Mates que organitza la Federació 
d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya. La final va tenir lloc 
dissabte 11 de maig a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. Es tracta 
d’una activitat organitzada anualment per la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament 
de les Matemàtiques a Catalunya amb el suport del Departament d’Educació i que va 
dirigida a tots els alumnes de sisè de Primària i primer i segon d’ESO dels centres 
escolars de Catalunya. De fet, el 13 d’abril, a Rubí, Arnau Miró de 6è de l’Institut 
Escola la Tordera va guanyar la prova de la gimcana matemàtica, que havia de passar 
al costat de companys d’altres escoles i Vinyet Costa de 1r d’ESO va ser 
seleccionada, amb 4 altres participants d’altres Instituts, per anar a la final que es va 
disputar el cap de setmana passat.  

Mercè Martí, del Col·legi Cor de Maria, ha guanyat el segon premi del Concurs de 
redaccions solidàries que organitza cada any Mans Unides en la categoria de 12 a 13 
anys. La redacció premiada es titula "La mare estima als seus fills". 
 


