
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 11 de juliol de 2013 
 
 

• Arriba la 4ª Fira de Música al carrer Sound Celoni amb la participació de 
16 grups amateurs locals i del Baix Montseny. Dissa bte, de les 5 de la 
tarda a les 9 del vespre, concerts simultanis des d el carrer Major de Dalt  
fins la plaça de la Vila 

 
• El Consell Escolar Municipal aprova la posada en fu ncionament del 

projecte Cultura emprenedora a l’escola i el reglam ent municipal de 
Voluntariat Educatiu  

 
• Great Circus Show aquesta setmana als Dijous a la F resca! 

 
• Primer ball del Patronat de la gent gran a la Unió Batllorienca  

 
• Acte oficial de presentació de la nova estació d’IT V d’ATISAE a Sant 

Celoni  
 

• Mulla’t per l’esclerosi múltiple aquest diumenge al  Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes 

 
• Diumenge 14 de juliol, XIV Pujada al Turó de l'Home  en bicicleta  

 
• Exposició i benedicció de vehicles clàssics aquest diumenge per Sant 

Cristòfol 
 
 
Arriba la 4ª Fira de Música al carrer Sound Celoni amb la participació de 16 
grups amateurs locals i del Baix Montseny  
 
Dissabte, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre c oncerts simultanis des del 
carrer Major de Dalt  fins la plaça de la Vila 

Aquest dissabte, 13 de juliol, a partir de les 5 de la tarda 4a Fira de Música Sound 
Celoni. Grups de tots els estils de 5 a 9 del vespre a diferents punts de centre del 
municipi: carrer Major de Dalt, plaça de l’Església, carrer Major i plaça de la Vila. 

Entre les novetats d’aquest any, es convida a tots els participants a enregistrar un 
vídeo d’un tema acústic a l’estudi de gravació que s’instal·larà amb la col·laboració de 
Conxorxa i MusicWork a l’Oficina de Turisme, al claustre de l’Hospital vell. Pels amants 
del jazz,  i obert a tothom,  el Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni organitzarà 
un taller de Jam Sessions al carrer Major de Dalt. 
 
I per acabar la fira, a les 9 del vespre al carrer Major de Dalt un concert informal a 
càrrec de la Jazz Band de Sant Celoni amb servei de tapes i begudes a preus 
populars. Venda de tiquets durant la tarda al mateix lloc. 



 
Participants a la fira: Noel Biniés, Charlicomputer Band, Isolated System, Escola de 
Música i Moviment, A la Quieta Band & The Voltal's, Eurybia, Malson, A Destiempo 
Rock, Freddy, Halter Hego, HUC, Mini Mumusic, Centre Municipal d'Expressió, Núria 
Cortell, Stillën i Adrià Draper.  
 
 
 
 
El Consell Escolar Municipal aprova la posada en fu ncionament del projecte 
Cultura emprenedora a l’escola i el reglament munic ipal de Voluntariat Educatiu  
 
El plenari del Consell Escolar Municipal reunit el 4 de juliol va aprovar per unanimitat 
dels seus membres diferents temes com la posada en funcionament del projecte 
Cultura emprenedora a l’escola; el reglament municipal de Voluntariat Educatiu que es 
portarà al proper Ple i el calendari escolar 2013/2014. 
 
Posada en funcionament del projecte “Cultura empren edora a l’escola” a l’escola 
Soler de Vilardell: Aquest projecte està promogut per la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament amb vocació que es pugui incorporar a totes les escoles del municipi. Per 
tal d’anar implantant aquest treball a les escoles de Sant Celoni, es preveu començar-
lo el curs 2013 – 2014 en una escola. S’ha escollit a l’escola Soler de Vilardell per 
començar-ho a implantar ja que aquesta escola és pionera en la metodologia de treball 
de l’aprenentatge cooperatiu i el treball de la cultura emprenedora va molt lligar al 
treball col·laboratiu. La finalitat del projecte és treballar el foment de la cultura 
emprenedora en el cicle superior de l’educació primària, per desenvolupar els valors, 
hàbits i capacitats claus vinculades a l’emprenedoria: 

o Promoure el treball col·laboratiu, el treball en equip i la ciutadania activa 
o Incrementar la iniciativa, creativitat i innovació  

Durant el curs escolar, tots els alumnes d'una aula creen, gestionen i tanquen 
una cooperativa. Aquest procés comporta: 

• Constitució de la cooperativa (denominació, estatuts, capital 
social a aportar per cadascun dels socis...) 

• Elecció del producte 
• Disseny de la imatge corporativa 
• Difusió i comunicació 
• Producció i venda en un mercat local 
• Aportació de part dels beneficis a projectes d'interès social 
• Avaluació de la feina feta 

En un context creatiu i lúdic, l'alumnat desenvolupa capacitats emprenedores 
mitjançant un aprenentatge transversal, a la vegada que manté contacte amb 
entitats i empreses del territori, facilitant la integració de l'escola amb l'entorn. 

 
Projecte de Voluntariat Educatiu del Pla Educatiu d ’Entorn i la seva presentació al 
ple municipal per a la seva ratificació: Aquest projecte sorgeix de la detecció des del 
Pla Educatiu d’Entorn de la necessitat creixent de responsabilitat social dels ciutadans 
i ciutadanes. Una manifestació fonamental d’aquesta iniciativa social la constitueix el 
nombre creixent de persones voluntàries, amb més prop de 30 voluntaris, que han 
participat en projectes educatius destinats a millorar l’èxit educatiu i la cohesió social 
dels nostres infants, joves i adults i potenciar la igualtat d’oportunitats. De cara al curs 
2013 – 2014 es vol ampliar el número de projectes de Voluntariat Educatiu del Pla 
Educatiu d’Entorn i per aquesta raó s’ha elaborat el reglament municipal de Voluntariat 
Educatiu que va aprovar el plenari del Consell Escolar Municipal i que es portarà al ple 
municipal del 25 de juliol. 

 
El calendari escolar del curs 2013 – 2014 que queda de la següent manera: 

o Inici de les classes: 12 de setembre de 2013 
o Vacances de Nadal: Del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014 
o Vacances de Setmana Santa: Del 12 al 21 d’abril de 2014 
o Finalització de les classes: 20 de juny de 2014 



o Tres dies de lliure disposició: 
� Dilluns 10 de febrer de 2014 
� Dilluns 3 de març de 2014 (Carnestoltes) 
� Divendres 2 de maig de 2014 (pont de l’1 de maig) 

o En el cas de l’escola Montnegre de La Batllòria, enlloc de fer festa el 10 
de febrer de 2014, es farà el dimecres 23 d’abril de 2014. 

o Festes locals de Sant Celoni: 
� Festa major de la Mare de Déu del Puig: 9 de setembre de 2013 
� Festes de Sant Martí: 11 de novembre de 2013 

o Festes locals de La Batllòria: 
� Festa major d’estiu: 26 d’agost de 2013 
� Festa major de la Mare de Déu de l’Esperança: 18 de desembre 

de 2013 
 
 
 
Great Circus Show aquesta setmana als Dijous a la F resca!  
 
La plaça de la Biblioteca acollirà el Dijous a la Fresca d’aquesta setmana i l’espectacle 
Great Circus Show amb el Gran Dimitri i el seu particular homenatge a la idiotesa 
infinita. L’espectacle començarà a les 10 de la nit i té una durada de 50 minuts.  
 
Dijous a la Fresca  és una programació estable de carrer de música, circ  i cinema que 
cada any presenta l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Tota la programació a:  www.santceloni.cat/estiu  
 
 
 
Primer ball del Patronat de la gent gran a la Unió Batllorienca   
 
Diumenge 7 de juliol a les 6 de la tarda, el Patronat de la gent gran a la Batllòria va 
organitzar el primer ball a la recent estrenada Unió Batllorienca. Per celebrar aquest 
retorn del ball a la sala, es va llogar el duet macè+un . La voluntat de l’entitat Patronat 
de la Gent gran és que mica en mica altres veïns i veïnes vinguin a ballar, grans i 
petits i fer d’aquesta manera una activitat oberta a tothom. 
  
 
 
 
Acte oficial de presentació de la nova estació d’IT V d’ATISAE a Sant Celoni  
 
Aquest dimarts al migdia va tenir lloc l’acte oficial de presentació de la nova estació 
d’Inspecció Tècnica de Vehicles de Sant Celoni. El president del Grup ATISAE, Javier 
García- Atance García, acompanyat d’altres directius de l’empresa i de l’alcalde Sant 
Celoni, Joan Castaño, van visitar l’estació d'ITV de Sant Celoni, efectuant un 
recorregut per les instal·lacions, per comentar les seves principals característiques, 
així com l’èxit assolit en la posada en marxa de l’estació i en els seus cinc primers 
mesos de funcionament. 
 
La nova ITV es troba ja plenament operativa, amb el horari complet previst (de dilluns 
a divendres, de 7 a 21 h, i els dissabtes, de 8.30 a 13.30 h, i prestant els serveis propis 
d’inspecció tècnica de vehicles als seus usuaris, que procedeixen en una important 
proporció, de localitats de la comarca del Vallès Oriental. 
 
L’alcalde de Sant Celoni en la seva intervenció va assegurar que la nova estació 
“suposa pel territori un important impacte econòmic  i social, que  ja ha 
contribuït i seguirà fent-ho a l’economia de la com arca. Especialment amb la 
creació de nous llocs de treball, que s’han cobert des del Servei Municipal 
d’Ocupació”.   Joan Castaño també va afirmar que  “la col·laboració públic- privada 



és fonamental en els territoris en el context i esc enari actuals, ja que només 
anant de la mà i cooperant els dos àmbits, el públi c i el privat, aconseguirem 
assolir reptes i impulsar projectes de desenvolupam ent econòmic local, revertint 
els beneficis resultants en la qualitat de vida de les persones que hi viuen.”  
 
L’estació d’ITV de Sant Celoni està situada a la zona comercial del sector Cementiri, 
carretera de Gualba, 41-43. Disposa de 2 línees de inspecció, una per a vehicles 
lleugers i una d’universal, que permeten fer inspeccions a tot els tipus de vehicles que 
requereixen aquest control de seguretat. La superfície construïda es de 1.000 m2, en 
una parcel·la de 3.380 m2. La posada en marxa de la nova ITV ha suposat una 
aproximació del servei de inspecció tècnica de vehicles als usuaris de la comarca, que 
disposen d’una altre opció per passar la revisió de la seguretat dels seus vehicles, 
reduint el desplaçament necessari. Al mateix temps, contribueix a l’economia de la 
comarca amb la creació de nous llocs de treball. 
 
 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple aquest diumenge al  Centre Municipal d’Esports 
Sot de les Granotes  

Des del 1994, cada any es convida a tota la societat a mullar-se, en el sentit literal de 
la paraula, llençant-se a l'aigua de la piscina més propera per col·laborar en la lluita 
contra l'esclerosi múltiple. L'esdeveniment s'ha consolidat a Catalunya com el segon 
acte de solidaritat més multitudinari, darrere la Marató de TV3, amb centenars de 
piscines i entitats col·laboradores d'arreu del país. 

Com en els darrers anys, la piscina del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes 
és una de les més de 630 que enguany col·laboren amb la iniciativa. . Es pot participar 
amb la compra de merchandaising, col·laboracions econòmiques que vulguin fer a 
l’associació i suma de metres nedant el dia 14 de juliol al Sot. 

Tots els diners de les entrades puntuals (les que paguin els usuaris per a fer ús de la 
instal·lació aquest dia concret) també es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple. 

 
 
Diumenge 14 de juliol, XIV Pujada al Turó de l'Home  en bicicleta  

Per 14è any consecutiu, el Club Ciclista Sant Celoni s’ha proposat aquest diumenge el 
repte de la Pujada al Turó de l’Home, un dels ports de muntanya més durs de 
Catalunya, de 1680 m d'alçada, amb un recorregut de 26,2 km i un desnivell del 6,5% 
de mitjana.  

La XIV Pujada al Turó de l’Home és una pedalada no competitiva i oberta a tots els 
aficionats al ciclisme majors de 18 anys. Està regida per les normes de la F.C.C. 

La sortida tindrà lloc al Pavelló Municipal a les 8 del matí. Més información i 
inscripcions: www.ccsantceloni.com 

 
 
Exposició i benedicció de vehicles clàssics aquest diumenge per Sant Cristòfol  
 
Aquest diumenge 14 de juliol, Sant Celoni celebrarà la festivitat de Sant Cristòfol amb 
una exposició i benedicció de vehicles clàssics. 

• A les 9: Concentració de vehicles clàssics al carrer Major de Dalt. 
• A les 12: Recorregut de vehicles clàssics fins la plaça de l'Església. 
• A les 12.30: Benedicció de vehicles (obert a tota mena de vehicles, nous i 

vells). 


