
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 26 de setembre de 2013 
 
 

• La indústria química celonina se suma en ple al  pr ojecte de dinamització 
econòmica i de formació promogut per l'Ajuntament. L’Ajuntament va 
reunir ahir les empreses més representatives del se ctor del baix 
montseny per presentar-los el projecte “Sant Celoni  Q2” (Sant Celoni 
Qualificació química i farmacèutica)  

 
• Cap de setmana de visites guiades al patrimoni celo ní: dissabte Sant 

Celoni medieval i diumenge l’església parroquial 
 

• Un regal de Banyoles: l'espectacle Notes per a uns versos al voltant de 
Miquel Martí i Pol va convèncer al públic. Les prop eres actuacions 
vinculades a l'exposició seran els dissabte 5 i 19 d'octubre amb el grup de 
titelles Maduix  

 
• Més de 80 persones inscrites al programa d’Activita t física per a gent gran 

que començarà la setmana vinent 
 

 
La indústria química celonina se suma en ple al  pr ojecte de dinamització 
econòmica i de formació promogut per l'Ajuntament  
 
L’Ajuntament va reunir ahir les empreses més repres entatives del sector del baix 
montseny per presentar-los el projecte “Sant Celoni  Q2” (Sant Celoni 
Qualificació química i farmacèutica)  
 
Les empreses químiques més representatives del Baix Montseny s’han sumat en ple al 
projecte Sant Celoni Q2” (Sant Celoni Qualificació Química i Farmacèutica) que 
promou l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa. 
L’objectiu del projecte és promoure la consolidació a Sant Celoni d’una oferta 
formativa en el camp dels processos de química fina  certificable i permanent en el 
temps, ajustada a les necessitats de les empreses i dels seus treballadors, amb 
voluntat de millorar-ne la competitivitat i també l'ocupabilitat de les persones que estan 
en situació d'atur.  
 
Aquest dijous 25 de setembre, l’Ajuntament va convocar a les empreses més 
significatives del sector químic i farmacèutic de la comarca i àrea d’influència per 
presentar-los el projecte que va tenir molt bona acollida.  

Durant la presentació, l’alcalde Joan Castaño va insistir en la importància decisiva de 
la col·laboració pública privada en el context actual, “ja que només anant de la mà i 
cooperant plegats, aconseguirem assolir reptes i im pulsar projectes de 
desenvolupament econòmic local que reverteixin en l a millora de la 
competitivitat de les empreses i de la qualitat de vida dels ciutadans.” En aquesta 
línia, el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, es va referir a “l’aposta 
aquests darrers anys ha fet l’Ajuntament promovent una àmplia oferta de 



formació ocupacional i de formació en diverses llen gües estrangeres al Sax 
Sala- Centre de Formació i Ocupació del Baix Montse ny”.  

Una quinzena de directius i caps funcionals de diverses empreses del sector entre les 
quals Arkema Coatings Resins, Uquifa, Givaudan Ibérica, Oxiris Chemicals, Carburos 
Metálicos, Dauper i Mevisa (Croda Ibérica) van coincidir en què “la formació en 
l’àmbit químic és una demanda històrica a la comarc a que cal resoldre, ja que 
permetria millorar la competitivitat del teixit pro ductiu de la comarca i, sobretot, 
la qualitat de vida de les persones que hi viuen”.   
 
Durant la trobada, les diferents empreses van exposar la necessitat d’afrontar en el 
present i en un futur proper un relleu generacional de les seves plantilles amb 
l’amenaça que no existeix una massa crítica amb formació professional en aquest 
sector degut al fet que el Baix Montseny i àrea d’influència no ofereix aquest tipus de 
formació.  
 
El Director de l’Àrea de Qualificacions Professionals de l’Escola Sant Gervasi 
Cooperativa, Antoni Duran, va explicar que es treballa amb la voluntat que de cara a 
la primavera vinent ja s’ofereixin cursos  de Qualificació Professional amb validesa 
europea, pensats per a persones en actiu per millorar les seves capacitats i també per 
a persones aturades. Seran unitats formatives modulars i flexibles estretament lligades 
a les necessitats de les empreses.  
  
En aquesta línia, i per tal de continuar avançant en la implementació del projecte es va 
acordar fer tot un seguit de visites personalitzades a cadascuna de les empreses del 
sector de la comarca i àrea d’influència, per tal d’analitzar amb profunditat les 
necessitats específiques de cada empresa i articular un sistema formatiu que sigui útil, 
pràctic i comú per a totes les empreses del sector. Un cop feta aquesta diagnosi, es 
convocarà una taula de treball amb totes les empreses per fer el retorn de la diagnosi 
realitzada i acordar la proposta formativa concreta a dur a terme durant l’any 2014. 

Durant la trobada, que també va comptar amb la presència de la Directora de l’Institut 
Baix Montseny, Teresa Borotau, i representants del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental es va exposar la necessitat d’establir una comunicació bidireccional entre el 
teixit productiu i empresarial amb el món educatiu, i en aquest sentit Borotau va afirmar 
que “els centres educatius han de fer educació de proxi mitat, per això és 
primordial que les escoles ens obrim al territori i  treballem amb el sector social i 
econòmic del municipi”. 

 
Cap de setmana de visites guiades al patrimoni celo ní: dissabte Sant Celoni 
medieval i diumenge l’església parroquial  
 
Aquest cap de setmana, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, s’han 
organitzat dues visites guiades al patrimoni celoní. Dissabte 24 es visitarà el Sant 
Celoni medieval i el diumenge a la tarda, l'església parroquial. Totes dues visites 
començaran a les 6 de la tarda i són gratuïtes.  

La visita del Sant Celoni medieval començarà a Sant Martí de Pertegàs (la parròquia 
primitiva del poble, situada al parc de la Rectoria Vella); continuarà per la Força o 
muralla medieval que protegia el primer nucli urbà de la vila (format a l'entorn de la 
capella de Sant Celdoni i al peu del camí ral), amb les seves torres i fossats, i acabarà 
a la capella romànica de Sant Ponç, que era l'església de l'hospital de leprosos de la 
vila. 

La visita a l'església parroquial començarà amb les explicacions de l'esplèndida façana 
barroca (1762), decorada amb els esgrafiats més destacats de Catalunya, seguirà la 
visita a l'interior del temple i, finalment, es pujarà a la torre del campanar per fruir 
d'unes vistes esplèndides de la vila. 



 
 
Un regal de Banyoles: l'espectacle Notes per a uns versos al voltant de Miquel 
Martí i Pol va convèncer al públic  
 
Les properes actuacions vinculades a l'exposició se ran els dissabte 5 i 19 
d'octubre amb el grup de titelles Maduix  
 
Un grup d'artistes de Banyoles van presentar l'espectacle Notes per a un versos el 
dissabte 21 de setembre al vespre a Sant Martí de Pertegàs, la capella de la Rectoria 
Vella. L'espectacle, amb música, dansa i recitat de poesia, ha estat ideat 
expressament, i representat de manera gratuïta, per aquest grup de creatius amb 
motiu de l'exposició col·lectiva T'enyorem, Miquel Martí i Pol. Deu anys sense tu, i el 
dissabte passat es va estrenar per al públic. 
 
L'estrena va comptar amb la presència de la televisió de Banyoles, que va fer un 
reportatge de l'actuació i d'un públic nombrós i expectant. La música electrònica, amb 
dos teclats, era la base de l'espectacle, que tenia les poesies de Miquel Martí i Pol 
com a fil conductor. Albert Pons, que havia estat professor de l'Institut Baix Montseny 
en els inicis i que s'acaba de jubilar a l'institut de Banyoles, recitava les poesies. Als 
teclats hi havia el músic i compositor Xavier de Palau i Quim Bertran, el qual va 
sorprendre quan va tocar una curiós instrument, el theremin, que es basa en les ones 
magnètiques. El resultat era màgic: sonava música sens que en Quim toqués res amb 
les mans, només les movia... La dansa, a càrrec d'Aïda Jordà, va donar un toc sensual 
i alhora místic a l'espectacle. Un espectacle rodó, on les diferents modalitats 
artístiques estaven molt ben compenetrades, i d'una gran qualitat. L'agraïment més 
sincer pel grup de Banyoles, que va fer vibrar el públic. 
 
Les properes actuacions vinculades a l'exposició seran els dissabte 5 i 19 d'octubre a 
les 7 del vespre a Sant Martí de Pertegàs. El grup de titelles Maduix presentarà una 
altre espectacle elaborat especialment per a l'exposició: Pel camí de les paraules. 
 
 
Més de 80 persones inscrites al programa d’Activita t física per a gent gran que 
començarà la setmana vinent  
 
A partir d’octubre començarà novament el programa municipal d’Activitat física per a 
gent gran a Sant Celoni i a la Batllòria que compta amb més de 80 inscrits. La finalitat 
d’aquest curs és fer arribar la pràctica d’activitat física i l’esport a aquest col·lectiu, 
tenint en compte els beneficis i la millora de la qualitat de vida de les persones que hi 
participen.   
 
A Sant Celoni s’ofereixen torns al Pavelló Municipal d’Esports 11 de Setembre: dilluns, 
dimecres i divendres de 9 a 10 h o de 10 a 11 h; Dimarts i dijous de 9 a 10 h o de 10 a 
11 h. 
 
A la Batllòria es fan a la Unió Batllorienca  els dimarts i dijous de 11.20 a 12.20 h. 
 
Les persones que s’hi vulguin apuntar s’han d’adreçar a l’àmbit d’Esports a la Rectoria 
Vella (de dilluns a divendres de 8 a 14 h i de 17 a 19 h  Tel 93 864 12 13 
esports@santceloni.cat). 
 
 

 


