
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 23 de maig de 2013 
 
 

• L'Ajuntament i l'Escola Sant Gervasi-Cooperativa si gnen un conveni per 
consolidar l'oferta formativa química i farmacèutic a al municipi. Sant 
Celoni esdevindrà la referència formativa catalana en processos de 
química fina 
 

• La Fira d’en Loni omplirà el centre de Sant Celoni de productes, serveis i 
activitats per a infants, joves i les seves famílie s. Més de 60 expositors i 
activitats durant tot el dia, amb oferta gastronòmi ca inclosa 

 
• L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 23è Concurs de cartells de la 

Festa Major. El termini de presentació finalitzarà el dia 14 de juny i el 
tema, el procediment i les tècniques del concurs só n lliures 
 

• Del 20 al 31 de maig, inscripcions a la Copa de fut bol sala de Sant Celoni 
organitzada per l'Ajuntament a la Rectoria Vella 

 
• S’inicia el procés de preinscripció al cicle format iu de grau superior de 

mecatrònica industrial de l’Institut Baix Montseny 
 

• Fins el 2 de juny es poden presentar treballs a  Hi stòries Mòbils, el nou 
concurs literari per a joves de 14 a 22 anys 
 

• Ampliació de l’horari de la Sala d’estudi de la bib lioteca l’Escorxador del 
25 de maig al 16 de juny 
 

• Prop d’un centenar d’alumnes de 4rt de primària par ticipen a la matinal 
d'atletisme 
 

• Passejada guiada per la Vall d’Olzinelles aquest di umenge al matí en el 
marc del Dia Europeu dels Parcs  
 

• Diumenge 26 de maig, festa gran de l’Esplai de la G ent Gran de Sant 
Celoni 
 

• Nou  recapte de sang aquest cap de setmana a Sant C eloni  

 

L'Ajuntament i l'Escola Sant Gervasi-Cooperativa si gnen un conveni per 
consolidar l'oferta formativa química i farmacèutic a al municipi  

Ajuntament de Sant Celoni i l’Escola Sant Gervasi Cooperativa han signat aquest 
dimecres un conveni de col·laboració per oferir formació específica en l'àmbit de la 
indústria química i farmacèutica al municipi.  El projecte, que porta el nom de Sant 



Celoni Q2  (Sant Celoni Qualificació química i farmacèutica), se centra, segons ha 
explicat l’alcalde Joan Castaño, en “promoure la consolidació d’una oferta 
formativa certificable i permanent en el temps, aju stada a les necessitats de les 
empreses, que són el motor econòmic que han de crea r ocupació, i als seus 
treballadors, donat que l'objectiu que ens marquem és millorar no sols la 
competitivitat, sinó també l'ocupabilitat de les pe rsones que estan en situació 
d'atur”.   

El director de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa, David Cos, ha explicat que “durant 
els darrers mesos hem estat treballant en la defini ció del primer Pla Estratègic i 
d'un Pla Operatiu. Amb la signatura del Conveni vol em escenificar aquest acord 
i, a partir d'aquest moment, presentar el Pla Estra tègic als operadors del sector 
productiu i a les administracions del nostre àmbit territorial, per aconseguir un 
marc de confiança, complicitat, implicació i col·la boració” .  Sant Celoni, segons 
David Cos, “s’ha de convertir en la referència formativa en pr ocessos de química 
fina”.  

El projecte Sant Celoni Q2 s’anirà desplegant per fases amb l’objectiu d’acabar oferint 
des del Centre de Formació i Ocupació Sax Sala, cursos de Qualificació professional i 
Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior en farmaquímica. Segons el director 
Àrea de Qualificació Professional de l’Escola Sant Gervasi, Antoni Durán, “el 2014 ja 
s’ofertaran cursos de Qualificació Professional amb  validesa europea pensats 
per a persones en actiu per millorar les seves capa citats i també per a persones 
aturades. Seran unitats formatives modulars i flexi bles de 60, 90.. hores, 
estretament lligades a les necessitats de les empre ses del sector”. L’inici dels 
cicles formatius va supeditat a l’aprovació per part de la Generalitat.   

 El Baix Montseny se situa a la capçalera de territoris amb presència del sector de la 
química fina i de la famaindústria, segon pol industrial químic de Catalunya que, a la 
vegada, suposa entre un 60 o 70% del total productiu a nivell d’Espanya. Aquest 
sector és un dels pocs que es manté ferm davant la crisi, generant fins i tot un cert 
nivell de nova ocupació i que continua demanant nous professionals qualificats.  

 D'acord amb les dades que facilita l'Escola, l'àrea d'influència de Sant Celoni abasta el 
Baix Montseny, Girona Sud, Maresme Nord i La Selva amb un total d'uns 120.000 
habitants  i una seixantena d'empreses químiques instal·lades, de les quals una 
quinzena són a Sant Celoni. 

 Segons l’alcalde Joan Castaño “aquesta és una gran aposta de l'actual mandat, en 
què des de l'àmbit de promoció econòmica s'hi està posant molt èmfasi i que, en 
només dos anys, hem pogut veure resultats concrets,  com l'obertura d'una 
oficina de la Cambra de Comerç a Sant Celoni, des d 'on volem reforçar el suport 
a les empreses i als emprenedors”.  Les administracions locals, tot i no tenir 
competències directes, i malgrat les fortes retallades, segons Castaño, “continuem 
dedicant important esforços i recursos econòmics i tècnics per atendre els 
ciutadans que pateixen l'atur amb serveis d'informa ció, orientació, formació i 
inserció, així com amb l'aplicació de polítiques de  desenvolupament local i de 
promoció de l'emprenedoria, la creació i la consoli dació d'empreses”.  

 

La Fira d’en Loni omplirà el centre de Sant Celoni de productes, serveis i 
activitats per a infants, joves i les seves famílie s 

Més de 60 expositors i activitats durant tot el dia , amb oferta gastronòmica 
inclosa 

Dissabte 25 de maig Sant Celoni esdevindrà un aparador de productes, serveis i 
activitats per a joves i les seves famílies en el marc de la primera Fira d’en Loni. Es 



tracta, segons el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, de “posar en valor el 
sector comercial del municipi, amb no només product es sinó serveis i activitats 
de la petita i mitjana empresa”.   
 
En aquest sentit, des de les 10 del matí fins al vespre, es podran visitar els prop de 70 
estants de productes i serveis ben diferents (puericultura, alimentació i nutrició, moda 
tèxtil, higiene i salut, joguines, esport, mobiliari i decoració, activitats d’estiu de lleure i 
educatives, vacances familiars...) repartits entre 4 places: plaça Comte del Montseny, 
plaça de l’Església, plaça de la Vila i plaça del Bestiar, a l’estil de 4 pavellons a cel 
obert.  
 
Durant tot el dia, es programaran més de 60 tallers i activitats: rondallaires, tallers de 
cuina, de ioga, maquillatge, ceràmica, música, dibuix, confecció, joies... activitats 
esportives amb bicicletes, segways, tir amb arc, inflables... xerrades, presentació de 
llibres...  A més, es podran degustar tapes, entrepans... a les tavernes ubicades a cada 
una de les places. 
 
La Fira d’en Loni recupera la figura d’en Loni, un personatge creat per Martí Pey, que 
va tenir molt bona acollida ara fa una dècada, quan va esdevenir fil conductor 
d’activitats adreçades a infants i joves. 
 
Segons Tardy “davant la situació econòmica actual, una de les op cions és 
esperar temps millors, però des de l’Ajuntament est em convençut que el que cal 
és promoure activitat i dinamitzar el teixit comerc ial. La Fira d’en Loni s’incriu en 
aquesta aposta que compta amb la complicitat i impl icació dels mateixos 
comerciants”.     
 

En aquest sentit, des el sector comercial, Rosa Canaleta, considera que una de les 
fortaleses per a una nova fira com la d’en Loni és “buscar una temàtica amb tret 
distintiu, a partir de la qual es pugui agrupar com erç del Baix Montseny”. Josep 
Majó, per la seva banda valora molt positivament la nova iniciativa “amb la il·lusió 
que s’acabi consolidant i esdevingui una referència  més enllà del municipi”.   

Consulteu el programa d’activitats: www.santceloni.cat/document.php?id=10884  

 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 23è Concurs de cartells de la Festa 
Major  
 
El termini de presentació finalitzarà el dia 14 de juny i el tema, el procediment i 
les tècniques del concurs són lliures 

Un any més, l'Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs de cartells de la Festa 
Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 14 de juny. El tema, el 
procediment i les tècniques d'aquest concurs són lliures. En el treball ha de constar-
hi, com a mínim, el text Festa Major 2013. Sant Celoni del 6 al 9 de setembre, amb un 
tipus de lletra que sigui entenedor. 

El premi és de 500 € i el lliurament tindrà lloc en un acte públic inclòs en el programa 
de la Festa Major. 

Bases: www.santceloni.cat/document.php?id=10935  

 
 
Del 20 al 31 de maig, inscripcions a la Copa de fut bol sala de Sant Celoni 
organitzada per l'Ajuntament  



 
Del 20 al 31 de maig tindran lloc a la Rectoria Vella les inscripcions a la 32a edició de 
la Copa Futbol sala organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni que es jugarà del 17 
de juny al 18 de juliol, per correu electrònic (esports@santceloni.cat). El torneig es 
jugarà entre les 2 pistes del Camp Municipal d'Esports i al Pavelló Municipal de dilluns 
a dijous entre les 8 del vespre i les 12 de la nit, i consta de 2 fases: 

• La primera del 17 de juny al 12 de juliol els equips es dividiran en grups que 
jugaran en sistema de lligueta. 

• La segona fase es disputarà del 15 al 18 de juliol entre els 16 millors equips de 
la primera fase en sistema d'eliminatòria. 

Paral·lelament es disputarà la V Copa futbol sala Sant Celoni per categories infantil i 
cadets (de 12 a 16 anys). El sistema de competició i horaris està lligat als equips 
inscrits en cada categoria. 

 

 
S’inicia el procés de preinscripció al cicle format iu de grau superior de 
mecatrònica industrial de l’Institut Baix Montseny  
 
Del 27 de maig al 7 de juny està obert el període de preinscripció al nou cicle formatiu 
de grau superior de mecatrònica que ofereix l’Institut Baix Montseny. Aquest és un 
cicle que dóna 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 

 

 



Fins el 2 de juny es poden presentar treballs a  Hi stòries Mòbils, el nou concurs 
literari per a joves de 14 a 22 anys  
 
La Biblioteca l’Escorxador promou un nou concurs literari per a joves a Sant Celoni 
Històries Mòbils que combina les noves tecnologies i la creació literària.  
 
Els joves, de 14 a 22 anys,  podran presentar una història curta, un microrelat, amb 
paraules i imatges. Cada microrelat haurà de constar de: 
 

• Un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies. Cada fotografia portarà com a peu 
de foto, o inclosa dins la mateixa fotografia, la part del microrelat que li 
correspongui. 

• Textos acompanyant les fotografies amb un mínim de 9 i un màxim de 169 
paraules, incloent-hi les del títol. 

 
Els treballs s’hauran d’enviar, abans del 2 de juny,  per correu electrònic i es penjaran 
al facebook de la biblioteca on se sotmetran a votació popular. 
 
A més de la votació popular també hi haurà un jurat professional que emetrà el 
veredicte final  El jurat valorarà les obres tenint en compte les seves característiques 
en relació als següents criteris: 
 

1. Interès artístic i originalitat:                           40 % 
2. Qualitat d’imatge:                                           20 % 
3. Qualitat d’escriptura:                                      20 % 
4. Resultat de la votació al Facebook:                20 % 

 
L’entrega de premis serà el 20 de juny, a la biblioteca i els autors seleccionats en 
primer i segon lloc, per a cada categoria rebran com a premi: 
 

- 1r premi: Tauleta tàctil, tablet 
- 2n premi: llibre elctrònic, e-book 

 
Aquesta nova proposta es va presentar en el marc de la Revetlla de Sant Jordi que es 
va dur a terme ahir a la Biblioteca l’Escorxador i substitueix l’antic certamen literari que 
promovia l’Ajuntament adreçat a joves d’ESO i secundària postobligatòria.  
 
 
 
Ampliació de l’horari de la Sala d’estudi de la bib lioteca l’Escorxador  
del 25 de maig al 16 de juny  
 
La Sala d’estudi de la Biblioteca l’Escorxador amplia els seus horaris per atendre els 
estudiants amb període d’exàmens finals. L’horari s’amplia amb les franges següents: 
dissabtes de 15.30 h a 20.30 h i diumenges de 10 a 13.30 h i de 15.30 h a 20.30 h. 
 
Aquest horari complementa l’horari habitual de la biblioteca:  matins de dimecres i 
dissabtes de 10 h a 13.30 h i tardes de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20.30 h.  
 
 
 
 
Obertes les inscripcions a la sortida cultural a le s Drassanes i Museu Marítim de 
Barcelona prevista pel 15 de juny a la tarda  

Del 27 al 31 de maig estan obertes les inscripcions per participar a la Sortida cultural 
que organitza l’Ajuntament a les Drassanes i Museu Marítim de Barcelona per visitar 
els edificis rehabilitats i l’exposició. La sortida tindrà lloc el dissabte 15 de juny a la 
tarda i té un preu de 15 euros. Les persones interessades a assistir-hi poden apuntar-
se i fer el pagament a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, a la Rectoria Vella, els matins 



laborables de 8 a 15 h. També es poden fer reserves per telèfon a partir del dia 27 a 
les 10 del matí a 93 864 12 13. 

La sortida serà a 2/4 de 4 de la tarda de la plaça Comte del Montseny i la tornada a les 
8 del vespre. El preu inclou el viatge amb autocar i les visites guiades a les Drassanes, 
rehabilitades recentment i a l'exposició "Viatge mar enllà" (Museu Marítim).  

Properes sortides : 

• Dissabte 26 octubre: Museu Memorial de l'Exili (Portbou) i Cotlliure. Dins de les 
jornades sobre l'exili organitzades per l'Ajuntament de Sant Celoni. (Tot el dia) 

 Si voleu rebre informació (preus, inscripcions, horari concret) de les sortides, podeu 
trucar a l'Àrea de Cultura (93 864 12 13) i facilitar la vostra adreça postal. També ens 
la podeu fer arribar a: promocio.cultural@santceloni.cat 

 
 
 
Prop d’un centenar d’alumnes de 4rt de primària par ticipen a la matinal 
d'atletisme  

Dimecres 22 de maig ha tingut lloc a la Pista Municipal d'Atletisme una matinal 
d'atletisme per a alumnes de 4rt de primària de les escoles del municipi adherides al 
Pla Català de l'Esport a l'escola (Soler de Vilardell, Cor de Maria, Pallerola i Motnegre). 

Prop d’un centenar d’alumnes han participat a les diverses proves de velocitat, salt i 
llançament. Cal destacar l'esforç per part de tots els participants en cada una de la 
prova que prenien part i el molt bon ambient que s'ha creat entre els alumnes de les 
diferents escoles. L'Ajuntament de Sant Celoni s'encarrega de l'organització i 
coordinació de la jornada. 

 
 
 
Passejada guiada per la Vall d’Olzinelles aquest di umenge al matí en el marc del 
Dia Europeu dels Parcs  
 
Diumenge, 26 de maig tindrà lloc una passejada guiada a la Vall d’Olzinelles en el 
marc del Dia Europeu dels Parcs. La sortida tindrà lloc a les 9 h del matí de l’Estació 
de Renfe i s’anirà en cotxes fins a Can Draper (3 km). El recorregut és de 8 km, amb 
un desnivell de 120 metres i una durada d’unes 3-4 hores. El guiatge anirà a càrrec de 
l’Escola de Natura del Corredor. 
 
 
 
 
Diumenge 26 de maig, festa gran de l’Esplai de la G ent Gran de Sant Celoni  

L’Associació de Gent Gran L’Esplai de Sant Celoni organitza per aquest diumenge 
l’acte central de la seva 29a Festa Gran.  

Programa d'activitats: 

• A les 12.30 h, al Casal 
Acte d'inici de la Festa Gran  
Amb llançament de coets. Tot seguit es posarà en marxa la comitiva, 
encapçalada per la Senyera de l'Esplai, que enguany ha estat confiada als 
socis Diego Romero, Paquita Grivé i Lola Arimany. 



• A les 13.00 h, a l'Església Parroquial 
Santa Missa  
En memòria dels socis i sòcies difunts, cantada per la Coral de l'Esplai. 
La Sra. Ma. Antònia Fontanillas farà l'ofrena a la Mare de Déu del Puig. 

• A les 14.00 h, al Pavelló 
Dinar de Germanor  
Servit pel Restaurant Els Avets. 
Durant les postres es lliuraran els obsequis als socis més grans, el Sr. Antoni 
Barnola i la Sra. Isabel Campdepadrós, i també als matrimonis que enguany 
celebren els cinquanta anys de casats. 

• Tot seguit, al Pavelló 
Ball Fi de Festa  
Amb l'actuació del conjunt Jack Carmelo Duo. Ball obert a tothom. 

 
 
Nou  recapte de sang aquest cap de setmana a Sant C eloni  

 
Aquest divendres i dissabte es durà a terme un nou recapte de sang a Sant Celoni. El 
banc de sang s’instal·larà a can Ramis i estarà obert divendres de 5 a 9 del vespre i 
dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Recordem que de forma general 
pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Com 
és habitual, el recapte l’organitza l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental 
a Sant Celoni. 
 

 


