
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 17 d’octubre de 2013 
 
 

 
• Acte de presentació del projecte Reempresa, un nou servei a Sax Sala. 

Dijous 17 d’octubre a les 6 de la tarda a la Sala B ernat Martorell de Can 
Ramis 

 
• L’alcalde Joan Castaño insisteix al Delegat del Gov ern en visita oficial al 

municipi sobre la urgència de construir la nova Esc ola Soler de Vilardell i 
les millores a la C35 

 
• La Mostra de tapes a la plaça va servir prop de 150 0 degustacions. Els 

assistents varen degustar les millors creacions del s 10 establiments 
participants. La Tardor Gastronòmica continua!  

 
• Els ajuntaments de Sant Celoni, Sant Esteve i Santa  Maria de Palautordera 

i l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny fan promoció conjunta 
del Baix Montseny a Fira de l’Olla de Breda 

 
• Maria Coma presenta Celesta a l’Ateneu aquest dissa bte a les 8 del 

vespre. L’artista va tenir una gran acollida al dar rer Mercat de Música Viva 
de Vic  

 
• El grup de titelles Marduix presenta per segona veg ada l’espectacle 

inspirat en la poesia de Miquel Martí i Pol. Serà a quest dissabte a les 7 de 
la tarda a la capella de Sant Martí de Pertegàs a l a Rectoria Vella, entrada 
gratuïta 

 
 
 
Acte de presentació del projecte Reempresa, un nou servei a Sax Sala  
Dijous 17 d’octubre a les 6 de la tarda a la Sala B ernat Martorell de Can Ramis 

El Punt de Servei de Reempresa obrirà les seves portes a Sax Sala  amb la finalitat 
de donar continuïtat als negocis existents de qualsevol sector: comercial, industrial, 
agrícola i/o de serveis, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la 
destrucció d'ocupació al municipi. Dijous 17 d'octubre a les 6 de la tarda tindrà lloc la 
presentació d'aquest servei a la Sala Bernat Martor ell de Can Ramis .  

Reempresa  és el nom que s’ha triat per denominar una nova pràctica posada en 
marxa a nivell mundial i que dóna lloc a múltiples avantatges i beneficis per al teixit 
empresarial i la societat d’una regió. Per què dedicar esforços a la creació d’una 
empresa totalment nova, amb el risc que això comporta si tens l’opció de dirigir 
empreses que han tingut una viabilitat i rendibilitat econòmica en els últims anys? Per 



què deixar que negocis estables, amb una història i trajectòria professional tanquin 
sense l’oportunitat donar-los-hi continuïtat? 

El Centre de Reempresa de Catalunya té com a objectiu principal posar en marxa un 
nou model d’emprenedoria per enfortir i dinamitzar el teixit empresarial català. Aquest 
nou model facilita el contacte entre empreses, emprenedors i empresaris i permet la 
cessió de l’èxit empresarial a Catalunya a través de la compra-venda de negocis. 

Amb l’obertura de Punts d’Atenció del Centre de Reempresa de Catalunya als 
ajuntaments del territori català, la Reempresa pretén que Catalunya també formi part 
d’aquest moviment, i és per això que hem apostat fermament per enfortir i 
salvaguardar el nostre patrimoni empresarial. 

 
Ordre de l’acte  

8.00 h Acreditacions 

18.15 h Benvinguda a càrrec de Joan Castaño , alcalde de l’Ajuntament de Sant 
Celoni 

18.25 h Intervenció d’Antoni Abad , president de la Cecot i del Centre de Reempresa 
de Catalunya, sobre la finalitat del programa Reempresa i els resultats 
obtinguts en aquests anys de funcionament 

18.30 h Presentació dels serveis del Centre de Reempresa de Catalunya i descripció 
de la col·laboració establerta amb l’Ajuntament de Sant   Celoni, a càrrec 
d’Albert Colomer , director del Centre de Reempresa de Catalunya. 

18.45 h Intervenció de Ferran Civil , vicepresident primer i president delegat de 
l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. 
Presentació de l’acord de col·laboració ja signat i l’objectiu de la Diputació de 
Barcelona en donar suport a la difusió de Reempresa als municipis de la 
província. 

19.00 h Torn de preguntes 

  

Per a més informació cal adreçar-se per telèfon al 93 867 41 75 o bé a 
creacioempreses@santceloni.cat 

 
 
L’alcalde Joan Castaño insisteix al Delegat del Gov ern sobre la urgència de 
construir la nova Escola Soler de Vilardell i les m illores a la C35  

L'alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, ha insistit al delegat territorial del Govern de la 
Generalitat, Fernando Brea, en visita oficial ahir a Sant Celoni, sobre la necessitat de 
tirar endavant dues de les prioritats del municipi: el nou edifici per l’Escola Soler de 
Vilardell i les millores a la C35. Brea per la seva banda, va respondre a les peticions de 
l’alcalde assegurant que intentarà “fer la pressió necessària perquè puguin ser una 
realitat” .  

Durant la reunió mantinguda a Sant Celoni, l’alcalde va manifestar la “necessitat 
d’iniciar el més aviat possible la construcció de l ’edifici definitiu de l’escola 
Soler de Vilardell i la necessitat d’un nou edifici  per a la Formació Professional 
que pugui donar cabuda als cicles de grau mitjà i g rau superior de les dues 
famílies actuals i que permeti ampliar l’oferta amb  formació ocupacional de 
l’àmbit de la processos químics i formació professi onal de la família de la 
Química.”.   En aquest sentit, Castaño va recordar que l’Ajuntament està disposat a 



aportar 1 milió i mig d’euros per a la construcció dels dos edificis i que actualment 
s’està a l’espera de signar un protocol entre la Generalitat i l’Ajuntament on s’acordi la 
construcció en paral·lel d’aquests dos edificis i l’aportació municipal.  

L’alcalde també va traslladar al delegat del Govern, el neguit provocat per la 
inseguretat que representen els accessos al municipi des de la C35. Segons va 
explicar l’alcalde, “comprensius amb la situació econòmica, hem plantej at i estem 
treballant amb la Direcció General de Carreteres am b solucions realistes: d’una 
banda, una rotonda a nivell a l’entrada de Llevant davant del Parc de bombers 
que s’està fent el projecte, i de l’altra l’accés a ls barris de les Illes Belles i les 
Torres i el polígon industrial Molí de les Planes, entre els terrenys de la Forestal i 
la benzinera BP, amb el projecte constructiu gaireb é acabat ”.  

En aquest sentit, Joan Castaño demana que es contemplin aquestes obres en el 
pressupost de la Generalitat per poder aplicar aquestes solucions a curt termini. 

La visita del delegat del Govern va acabar amb la comprovació sobre el terreny de la 
situació de la C35 al seu pas per Sant Celoni.   

www.santceloni.cat/tardorgastronomica 

 
 
La Mostra de tapes a la plaça va servir prop de 150 0 degustacions  
Els assistents varen degustar les millors creacions  dels 10 establiments 
participants 

Dissabte a la tarda, més de 350 persones es van acostar a la Mostra de tapes que va 
tenir lloc a la plaça de la Vila per degustar les creacions culinàries que havien preparat 
els bars i restaurants participants. Aquest esdeveniment, que se celebrava per tercer 
any en el marc de la Tardor gastronòmica, s'ha consolidat en el calendari festiu del 
municipi. 

La Tardor gastronòmica continua aquesta setmana amb activitats variades per satisfer 
tots els gustos: dijous, maridatge de CrònutsBCN by Lleonart amb caves Llopa rt ; 
divendres, sopar-concert amb menú degustació de bolets  al restaurant Els Avets i 
dissabte, caça i cuina de bolets  a l'Aula gastronòmica Cooktime i curs d'iniciació a 
la cervesa  organitzat per Bodegues Costa. 

A més a més, cada dia durant tot el mes, els menús gastronòmics a 15 restaurants 
celonins i el Corretapes a 18 establiments més. 

Podeu consultar el programa complet de la Tardor gastronòmica a 
www.santceloni.cat/tardorgastronomica 

 
 
Els ajuntaments de Sant Celoni, Sant Esteve i Santa  Maria de Palautordera i 
l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny fa n promoció conjunta del 
Baix Montseny a Fira de l’Olla de Breda  
 
Els tres municipis del Baix Montseny conjuntament amb els representants dels 
empresaris turístics, han aplegat esforços per ser presents a la Fira de l’Olla que s’ha 
organitzat aquest cap de setmana a Breda. 
Aquesta col·laboració conjunta, que es va iniciar el mes de maig amb l’assistència a la 
Challenge de Calella, es repetirà al llarg de l’any amb l’assistència conjunta a altres 
fires. L’ajuntament de Breda ja ha manifestat el seu interès per participar en aquestes 
promocions conjuntes. 



El regidor de Promoció Econòmica de Sant Celoni, Jaume Tardy, destaca “la 
importància de col·laborar amb els municipis veïns en la difusió turística del 
Baix Montseny. L’assistència a fires és una acció p romocional molt important 
però que té uns costos molt elevats i que difícilme nt pot suportar un únic 
municipi. La cooperació amb altres ajuntaments i as sociacions fa possible 
assistir a aquestes fires amb un cost assumible”.  
 
 
 
Maria Coma presenta Celesta a l’Ateneu aquest dissa bte a les 8 del vespre  
L’artista va tenir una gran acollida al darrer Merc at de Música Viva de Vic  
 
La Sala Petita de l’Ateneu acollirà aquest dissabte 19 d'octubre a les 8 del vespre 
l’actuació de Maria Coma que presenta Celesta, dins la programació estable de 
música Entrefestes.  
 
“Inventar i construir un nou instrument no és fàcil. Tampoc ho és gravar un disc amb la 
incògnita de com sonarà un aparell que mai abans s'ha pogut escoltar. Això és el que 
ha fet Maria Coma  amb el seu darrer projecte Celesta i que s'ha presentat en primícia 
aquest setembre al Mercat de Música Viva de Vic. Maria Coma va ser la guanyadora 
del Premi Puig-Porret de l'any passat per un projecte que vinculava el seu nou àlbum 
amb la construcció d'un nou instrument, un Clavi-nimbus. A partir d'aquí s'ha envoltat 
de tres músics més per fer un disc fresc i directe pensat per teatres o auditoris que a 
mitjans d'octubre presentarà a Sant Celoni.” 
 
Preus entrades  
Entrada general: 8 €  
Carnet de Xarxa de Biblioteques Municipals: 7 € 
Menors de 14 anys o majors de 65 anys: 5 € 
Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove: 5 € 
Menors de 2 anys: gratuït 
 
 
El grup de titelles Marduix presenta per segona veg ada l’espectacle inspirat en la 
poesia de Miquel Martí i Pol  
Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda a la capel la de Sant Martí de Pertegàs a 
la Rectoria Vella, entrada gratuïta 
 
Aquest dissabte 19 d’octubre a les 7 de la tarda, el grup de titelles Marduix presentarà 
novament l’espectacle Pel camí de les paraules a la capella de Sant Martí de Pertegàs 
(parc de la Rectoria Vella) a partir de les poesies de Miquel Martí i Pol. Aquest 
espectacle que es va poder veure el passat 5 d’octubre, s’emmarca dins dels actes de 
la mostra col·lectiva: T’enyorem, Miquel Martí i Pol. Deu anys sense tu  que s’exposa a 
la Rectoria Vella. L’entrada és gratuïta.  
 
T’enyorem, Miquel Martí i Pol. 10 anys sense tu es pot visitar a la Rectoria Vella de 
Sant Celoni fins el 3 de novembre: dijous divendres i dissabtes de 5 a 8 de la tarda; 
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre (parc de la 
Rectoria Vella, s/n).  
 


