
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 29 de maig de 2013 
 
 

• La primera Fira d'en Loni converteix Sant Celoni en  un aparador de 
productes i serveis per a infants i joves. Les clau s de l’èxit se centren en 
el nou model de Fira, ocupant quatre places de la V ila i amb activitats 
constants durant tot el dia  
 

• Més de 70 inscrits a la Jornada sobre “Divulgació, ciència i món forestal” 
que es farà dissabte a Sant Celoni. La jornada comp tarà amb la presència 
Martí Boada i Jorge Wagensberg, entre altres invest igadors i gestors 
forestals 
 

• Mostra d’Entitats aquest dissabte a la plaça de la Vila  
 

• Recapte d’aliments per a famílies celonines aquest divendres i dissabte 
als supermercats del municipi  
 

• Els més de 60 alumnes de l’Escola Municipal de Teat re pujaran a 
l’escenari a la 5a Mostra de Teatre  
 

• Del 30 de maig al 7 de juny, Setmana del Marroc a l a Biblioteca  
 

• Obert el període de preinscripció al cicle formatiu  de grau superior de 
mecatrònica industrial de l’Institut Baix Montseny 
 

• Diumenge 2 de juny, homenatge a la Gent Gran de la Batllòria 
 

• Sant Celoni s’apunta a la jornada Fem Dissabte el p roper 8 de juny. Vine a 
retirar les deixalles del riu!  
 

• L’associació ASCA i diversos artistes del Baix Mont seny organitzen una 
Festa solidària amb la discapacitat. Aquest dissabt e a les 21.30 h a la Sala 
Gran de l’Ateneu  
 

 
La primera Fira d'en Loni converteix Sant Celoni en  un aparador de productes i 
serveis per a infants i joves  
Les claus de l’èxit se centren en el nou model de F ira, ocupant quatre places de 
la Vila i amb activitats constants durant tot el di a  

La primera edició de la Fira d'en Loni, dissabte 25 de maig, ha estat molt ben acollida 
tant entre els comerciants com entre els visitants. El nou model de Fira, ocupant quatre 
places de la Vila i amb un gran nombre d'activitats programades durant tot el dia, han 
estat la clau de l'èxit de participació, tot i que el temps no va voler acompanyar del tot. 



De matí a vespre es van repetir les imatges de la Fira: nens i nenes maquillant-se, fent 
collarets o penjolls amb feltre, ceràmica, còctels especials, clauers, xapes, pizzes... 
entre els més de 25 tallers organitzats pels diferents estants. A més, infants i joves van 
poder fer una passejada amb carro de cavalls, córrer amb els cars de pedals, fer voltes 
amb bicicleta elèctrica o segways, fer tir amb arc o uns quants salts en patinet tot 
amenitzat pels espectacles programats a l'escenari. Als diferents estants també es van 
programar xerrades sobre alletament, puericultura, alimentació, etc.  

Amb aquesta Fira Sant Celoni es vol convertir en un aparador anual de productes, 
serveis i activitats per a infants i joves i les seves famílies amb l’objectiu principal, 
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”.   
 
 
 
Més de 70 inscrits a la Jornada sobre “Divulgació, ciència i món forestal” que es 
farà dissabte a Sant Celoni  
 
La jornada comptarà amb la presència d’investigador s i gestors forestals, i amb 
els ideòlegs del futur Museu del Bosc, Martí Boada i Jorge Wagensberg 
 
Més de 70 persones s’han inscrit a la jornada tècnica sobre “Divulgació, ciència i món 
forestal” que tindrà lloc aquest dissabte a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis. La 
jornada l’organitza l’Ajuntament de Sant Celoni i el Cercle Econòmic i Social del Baix 
Montseny amb el suport de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Consell Assessor del Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya (CADS). L’objectiu de la sessió és mantenir l’atenció en el 
nostre entorn forestal i convidar a la reflexió sobre la necessitat de transferir a la 
societat el coneixement i valors ambientals dels boscos i de les seves funcions. 
 
La jornada comptarà amb la presència d’investigadors i gestors forestals, i amb els 
ideòlegs del futur Museu del Bosc, Martí Boada i Jorge Wagensberg.  
 

Programa  

09.15 Recepció dels assistents  

09.30 Inauguració de la jornada  

Sr. Joan Castaño , Alcalde de Sant Celoni 
Dr. Joaquim Deulofeu , President del Cercle econòmic i social Baix Montseny 
Dr. Jordi Bartrolí , Degà de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) 
Sr. Arnau Queralt , Director del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (CADS) 

10.00 Perspectives dels boscos de Catalunya, present i fu tur  

Sr. Antoni Trasobares , Director General del Medi Natural i Biodiversitat de la 
Generalitat de Catalunya 

10.30 Ciència al servei de la gestió dels boscos. Exemple s 

Dra. Glòria Dominguez , Directora Científica del Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya 

11.00 Pausa - cafè  



11.15 Perspectiva socioecològica dels boscos de Catalunya  

Dr. Martí Boada , doctor en ciències ambientals, professor de la UAB i investigador de 
l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. 

11.45 Divulgació sobre el món forestal: el per què d'un m useu del bosc  

Dr. Jorge Wagensberg , doctor en Física, professor de la UB. Director de 
CosmoCaixa. 

12.30 Divulgació, ciència i món forestal  

Taula rodona moderada per Marc Boada , divulgador científic: 
Sr. Xavier Alfaras , Vicepresident del Centre de la Propietat Forestal 
Sr. Antoni Trasobares , Director General del Medi Natural i Biodiversitat de la 
Generalitat de Catalunya 
Dr. Jordi Bartrolí , Degà de la Facultat de Ciències de la UAB 
Dr. Jorge Wagensberg , doctor en Física i professor de Teoria dels processos 
irreversibles a la Universitat de Barcelona 
Dra. Glòria Dominguez , Directora Científica del Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya 
Sr. Arnau Queralt , CADS 
Sr. Rossend Castelló , President del Consorci Forestal de Catalunya 

14.15 Fi de la jornada  

Inscripcions i informació: www.santceloni.cat/jornadamonforestal  

 
 
 
Mostra d’Entitats aquest dissabte a la plaça de la Vila amb activitats de 6 a 9 del 
vespre  
 
Dins la proposta municipal de dinamitzar Sant Celoni a nivell cultural, social i 
també a nivell econòmic  programant activitats tots els caps de setmana dels mesos 
de maig i juny, aquest dissabte és el torn d’una nova jornada de Mostra d’Entitats. En 
aquesta ocasió de la mà de: AMPA Soler de Vilardell, Dansa Espiritual del Ventre, 
Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni, Associació Evangèlica Salem, Colla del 
Ferro del Ball de Gitanes de Sant Celoni, Passaltpas Danses del món, AUPA CAP 
Sant Celoni, Futbol Sala Sant Celoni. 
 
De 18 a 21 h a la plaça de la Vila hi haurà activitat continuada:  
- A les 18 h ballada dels gegants de Sant Celoni 
- A les 18.30 h taller de danses 
- A les 19 h taller de passos de Gitanes 
- A les 19.30 h mostra de Dansa Espiritual del ventre 
- A les 20 h espectacle de teatre i dansa integrada, “Productor interior bruto” 
- A les 21 h botifarrada popular organitzada per l’AMPA Soler de Vilardell 
 

 
Recapte d’aliments per a famílies celonines aquest divendres i dissabte als 
supermercats del municipi  

Les entitats socials de Sant Celoni, Càrites, Creu Roja i Confiança solidària amb el 
suport de l'Ajuntament organitzen un recapte d’aliments per a ajudar a famílies del 
municipi. La recollida d’aliments tindrà lloc als supermercats del municipi durant dos 
dies: divendres 31 de maig d’11 a 14 h i de 16 a 21 h i dissabte 1 de juny de 10 a 21 h.  
Concretament es recull llegum cuita , conserves de peix , oli, sabó, detergent i 
sobretot, es necessita llet.   



 
 
Els més de 60 alumnes de l’Escola Municipal de Teat re pujaran a l’escenari a la 
5a Mostra de Teatre   

 
L’Escola Municipal de Teatre presentarà aquest mes de juny  la cinquena mostra de 
teatre oberta a tothom. Actuaran tots alumnes dels sis grups de l’escola i els nois i 
noies de l’Aula Taller. Això vol dir, més de 60 alumnes que de 4 a 17 anys que pujaran 
a l’escenari. 
  
Dilluns 3 de Juny a les 18.15 h  
Un circ peculiar. Sensorial ( 4-5 anys) 
Les dones d’aigua. Inicial (6- 7 anys) 

 
Dimarts 4 de Juny a les 19 h   
Rateta, ratetes. Bàsic 1 (8- 9 anys) 
Les estàtues del museu fantàstic. Bàsic 2 (10-11 anys) 
 
Dimarts 11 de juny a les 19.45 h  
Lisístrata. Jove (13-17 anys) 
El màgic món del circ. Aula Taller 
 
Dimarts 18 de juny a les 19 h  
La Farsa del Príncep Encadenat. Bàsic 3 (12 anys) 
 
 
 
 
Del 30 de maig al 7 de juny, Setmana del Marroc a l a Biblioteca  
 
El proper dijous 30 de maig la Biblioteca l’Escorxador inaugura una setmana temàtica 
dedicada al Marroc, gràcies a la col·laboració de l'associació Almadaa Horitzons de 
Sant Celoni. 
 
Durant aquests dies hi haurà mostres, exposicions i tallers de diferents aspectes 
identitaris del Marroc, com l'Hamman (bany àrab), l'Henna, la cal·ligrafia, l'artesania, 
els vestits, les olors i els sabors.  
 
Dijous, en l'acte d'inauguració, es podrà gaudir d'un petit tast de la gastronomia 
marroquina. Caldrà recollir prèviament un tiquet per persona a la biblioteca mostrant el 
carnet.  
 
 
 
Obert el període de preinscripció al cicle formatiu  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 

 

 
 
 
Diumenge 2 de juny, homenatge a la Gent Gran de la Batllòria  
 
La Batllòria viurà aquest diumenge 2 de juny el 62è Homenatge a la Gent Gran de la 
Batllòria organitzat pel Patronat de la Gent Gran.  

Programa d'actes  

A les 2 de la tarda: 
Dinar de Germanor  al menjador de l'Escola Montnegre 

Tot seguit: 
Acte de cloenda  per part de las autoritats 
Lliurament de la placa  a la persona de més edat d'enguany 
Repartiment de records  de la diada 
Animat Ball de Fi de Festa , amb l'organista Àlex 

 Fullet 

 
Sant Celoni s’apunta a la jornada Fem Dissabte el p roper 8 de juny  
Vine a retirar les deixalles del riu!  
 
L’Associació Hàbitats impulsa cada any aquesta activitat de neteja de deixalles de les 
vores dels rius en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient. Aquest any l’Ajuntament 
de Sant Celoni hi col·labora, juntament amb  l’Agrupament Escolta Erol i el Centre 
Excursionista Sant Celoni. 
  
Es tracta de fer una passejada acompanyada vora el riu on, a més de conèixer la 
natura que ens envolta, a mesura que s’avança s’aprofita per recollir la brossa trobada 
al pas. L’activitat és oberta al conjunt de la població mitjançant inscripció prèvia a 
info@associaciohabitats.cat  o al telèfon 93 421 32 16. És recomanable que els 
participants duguin roba i calçat còmode i preferiblement impermeable, així com 
guants de protecció i aigua per beure. 



 
Data: dissabte, 8 de juny 
Punt de trobada: Pont del Pallerola 
Hora: 9.30h 
Durada aproximada de l’activitat: 2,5 hores 
 
 
  

 

L’associació ASCA i diversos artistes del Baix Mont seny organitzen una Festa 
solidària amb la discapacitat  

Aquest dissabte a les 21.30 h a la Sala Gran de l’A teneu 
 
L'Associació ASCA (Associació Sòcio-cultural Accessible) conjuntament amb diversos 
artistes del Baix Montseny, hem impulsat el projecte CREATIUS amb l'objectiu de 
portar a terme accions solidàries a través de l'art, buscant la solidaritat i la implicació 
del poble en moments tan delicats com els que estem passant. 

El pròxim projecte és una festa solidària amb la discapacitat que té com a objectiu 
recaptar diners per ajudar a un veí del nostre poble a comprar una cadira elèctrica ja 
que té una discapacitat degenerativa que s’anomena Distròfia Muscular. Aquest veí va 
presentar una sol·licitud a la Seguretat Social, demanant una cadira de rodes, que per 
llei li pertoca, però aquesta ajuda li  va ser denegada. 

Aquesta festa es durà a terme el proper dissabte dia 1 de juny de 2013, serà al Teatre 
Municipal l’Ateneu de Sant Celoni. 

Programació  
Començarà la festa a les 20h a la plaça de la Vila, amb l'actuació del grup Teatro-
Danza Integrada , que presenten el seu espectacle Producto interior bruto. I a 
continuació, a les 21.30h a la Sala Gran de l'Ateneu, actuació dels grups musicals: 
Pere Espinosa & The Miòpics , South To Hell , Veinte 09 , Charlicomputer Band , 
Orquestra Sant Celoni , Toto Naredo i Amigos , i Liannallull . 

Les entrades tenen un preu de 6 euros. Estan a la venda de forma anticipada a: 
Llibreria Els 4 Gats, Papereria Bilbeny, L'Aquari, La Clau Baix Montseny, Bar D'Tot, o 
el mateix dia, una hora abans de l'inici de l'espectacle a l'entrada de l'Ateneu. 


