
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 6 de febrer de 2014 
 
 

• L’Ajuntament de Sant Celoni crea 10 llocs de trebal l temporal mitjançant 
Plans d’Ocupació  
 

• Inscripcions obertes a la Jornada per fomentar les oportunitats de negoci 
entre les empreses del Baix Montseny prevista pel 1 3 de febrer a Sax 
Sala. L’organitzen l’Ajuntament de Sant Celoni, la Unió Empresarial 
Intersectorial i el Consell Comarcal del Vallès Ori ental  
 

• L’escola Soler de Vilardell, una realitat el curs 2 015 – 2016 . Els tècnics 
del Departament han visitat els terrenys on es cons truirà l’escola  

• Més de 130 persones pujaran a l’escenari de l’Atene u aquest dissabte 
amb Gospelians&Gràcia dirigits per Karol Green. Primer espectacle del 
programa de teatre, música i dansa A l’Ateneu que c ompta amb la 
promoció “Teatre i forquilla” per gaudir de l’entra da i un sopar a 15 i 20 
euros 

• La Biblioteca l’Escorxador tanca un 2013 superant t otes les previsions  

• Doraemon i Nobita Holmes al misterós Museu del Futu r, pel·lícula 
d’aquest dissabte dins el cicle de cinema infantil en català a Sant Celoni 

• Èxit de l’esport celoní: El patinatge, campió de Ca talunya en Grups xou 
petits. Cinc medalles d’or, una de plata i tres de bronze pels karateques 
celonins 

 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni crea 10 llocs de trebal l temporal mitjançant Plans 
d’Ocupació  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha posat en marxa els Plans d’Ocupació 2014 que han 
permès contractar a 10 persones del municipi que es trobaven en situació d’atur de 
llarga durada, amb contractes de 5 o 6 mesos.  
 
9 persones s’ha incorporat a les tasques de neteja viària i una donarà suport a la 
consergeria de Sax sala i d’altres equipaments municipals (aquest darrer, en conveni 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental). La selecció de persones  s’ha fet 
conjuntament amb  l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquests deu llocs de treball eventuals s’han generat a partir de convocatòries 
promogudes pel SOC amb el suport de Fons Social Europeu, a les quals l’Ajuntament 
de Sant Celoni ha concorregut amb bons resultats.  
 
 
 



Inscripcions obertes a la Jornada per fomentar les oportunitats de negoci entre 
les empreses del Baix Montseny prevista pel 13 de f ebrer a Sax Sala  
  
L’organitzen l’Ajuntament de Sant Celoni, la Unió E mpresarial Intersectorial i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental  

L’Ajuntament de Sant Celoni, la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental organitzen el 13 de febrer a Sax Sala una jornada d'àmbit 
multisectorial (PRO2) adreçada a totes aquelles empreses del Baix Montseny 
interessades a mostrar què és el que venen i també el que compren, una oportunitat 
per generar sinèrgies entre les empreses i una oportunitat per generar negoci. Aquesta 
actuació es realitza en el marc del Projecte Productivitat per Proximitat amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, l'objectiu és fomentar les oportunitats de negoci (compra 
i venda) i la generació de contactes. 

La jornada “PRO2: Oportunitat per generar negoci” tindrà lloc dijous 13 de febrer de 
9.30 a 14 h al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, SAX SALA (c/ 
Montserrat, 28). Les inscripcions es poden fer a: www.santceloni.cat/12028 
 
 
 
L’escola Soler de Vilardell, una realitat el curs 2 015 – 2016 
Els tècnics del Departament han visitat els terreny s on es construirà l’escola  
 
Els tècnics d’obres del Departament d’Ensenyament acompanyats dels tècnics 
municipals es van reunir divendres passat, 31 de gener, sobre el terreny on s’ha 
d’edificar l’escola Soler de Vilardell. La trobada va servir per precisar els 
condicionaments o requeriments respecte de la redacció del projecte constructiu del 
nou edifici que està a punt d’adjudicar-se a una de les empreses que han presentat 
proposta. Segons va confirmar el Departament d’Ensenyament, aquest és el calendari 
que se segueix:  
 
Adjudicació del projecte a l’empresa guanyadora de la licitació 
 

Febrer 2014 

Redacció i aprovació del projecte per part del Departament 
d’Ensenyament 
 

1r semestre de 
2014 

Sol·licitud de llicència d’obres i activitat 2n semestre 
de 2014 

Presentació del projecte a la comunitat educativa 2n semestre 
de 2014 

Inici de les obres Finals de 2014 
Inauguració del nou edifici  Setembre 2015 

 
 
 
 
Més de 130 persones pujaran a l’escenari de l’Atene u aquest dissabte amb 
Gospelians&Gràcia dirigits per Karol Green  

Primer espectacle del programa de teatre, música i dansa A l’Ateneu que compta 
amb la promoció “Teatre i forquilla” per gaudir de l’entrada i un sopar a 15 i 20 
euros 

Karol Green portarà aquest dissabte a les 8 del vespre a l’Ateneu una coral de gospel 
formada per més de 130 persones, els Gospelians&Gràcia. Es tracta d’un doble cor 
format per Gospelians de Girona i Cor Gospel Gràcia que canten diferents tipus de 
gospel però s’identifiquen més amb la idea de “goodspell”. Entre les seves cançons 



volen transmetre un missatge positiu, d’esperança i hi posen tota la seva energia i 
passió.  

Preus: General: 10 € //  Carnet de Biblioteca: 9 € // Majors de 65 anys, menors de 14, i 
Carnet Jove: 7 €  // Menors de 2 anys: Gratuït 

Les entrades es podran comprar una hora abans de l’espectacle a taquilles.  

 
Teatre i forquilla, s’estrena aquest dissabte 
Aquest espectacle compta amb la promoció “Teatre i forquilla” que promouen 
l’Ajuntament i el col·lectiu Sant Celoni Cuina. Es tracta d’uns packs per gaudir d’algun 
dels espectacles i al mateix temps anar a sopar a un dels restaurants del col·lectiu per 
un preu de 15 euros a les pizzeries o 20 euros a la resta d’establiments del col·lectiu.  
 
Tota la informació A l’ATENEU, les promocions, menú s... es poden consultar a: 
www.santceloni.cat/alateneu  

 
 

 
La Biblioteca l’Escorxador tanca un 2013 superant t otes les previsions  
 
La Biblioteca Municipal l’Escorxador ha tancat l’any 2013 amb uns excel·lents resultats 
i reforça el seu paper com a equipament cultural de referència. En relació a l’any 2012, 
ha ampliat en un terç el nombre de visites d’usuaris arribant a les 96.315 i s’han fet 
gairebé el doble de carnets nous, un total de 631. Així mateix, també s’han doblat les 
visites escolars i s’han ampliat el nombre d’activitats i usuaris que hi participen. 
 

Enguany, el calendari mensual d'activitats de la biblioteca segueix ben ple amb un 
seguit de cites fixes:  
 
-  Story time. Contes en anglès: 2n dimecres de mes 
-  Contes per a menuts: 2n divendres de mes 
-  Hora del conte: penúltim divendres de mes 
-  Carretera & Manta. Club de lectura: 3r dijous de mes 
-  Tast de llibres. Presentació de novetats literàries conjuntament amb les llibreries del 
municipi: un cop al mes, mínim. 
 
Podeu trobar més informació de les agendes d'activitats de la biblioteca a 
bibliotecasantceloni.blogspot.com o facebook.com/le scorxador 
 
 
Doraemon i Nobita Holmes al misterós Museu del Futu r, pel·lícula d’aquest 
dissabte dins el cicle de cinema infantil en català  a Sant Celoni  
 
Aquest dissabte dins el 9è cicle del cinema infantil en català a Sant Celoni, es 
projectarà Doraemon i Nobita Holmes al misterós Museu del Futur. La sessió es 
projecta a les 16.15 h a les sales del cinema Ocine de Sant Celoni (ctra. Olzinelles, 
s/n, Altrium) i el preu únic de l’entrada és de 4,20  euros. 
 
El Cinema Infantil en Català (CINC) l’organitza el Departament de Cultura de la 
Generalitat i els Cinemes Ocine de Sant Celoni. 
 
El cicle seguirà el 15 de febrer amb Frozen. El regne del gel i el  22 de febrer amb 
Pluja de mandonguilles 2.  
 
Consulteu tot el cicle: www.santceloni.cat/document.php?id=12050 
 
 



 
El patinatge celoní, campió de Catalunya en Grups x ou petits  

El Club Patinatge Artístic Sant Celoni ha aconseguit la primera posició al XV 
Campionat de Catalunya de Grups Xous que es va celebrar el cap de setmana passat 
al Pavelló Barris Nord de Lleida. Sant Celoni va competir a Grup de Xou Petit amb la 
coreografia Pel meu 40 aniversari i la participació de 6 intèrprets: Jaume Pons 
Martínez, Andrea López Sanuy, Fàtima Bouamri Luque, Aina Mira Gómez, Cristina 
Codina de la Hiz i Helena Oms Sanuy. Feia 4 anys que no aconseguien aquest títol. 

El Campionat va ser dissabte 1 de febrer: al matí,  els entrenaments i a la tarda, el 
campionat, amb la participació de 16 grups (5 de Barcelona, 3 de Tarragona, 3 de 
Lleida i 5 de Girona). Les celonines van sortir cinquenes i van aconseguir puntuacions 
força altes:  9,4 - 9,0 - 9,4 - 9,3 i 9,5 en dificultat; i 9,6 - 9,3 - 9,7 - 9,5 i 9,8 en estil. Feia 
4 anys que no havíien assolit aquest títol. 

L'entrenedor, coreògraf i patinador Jaume Pons, es va inspirar en el  seu 40 aniversari 
per crear Pel meu 40 aniversari. Segons ha explicat, recollint allò que li apassiona, 
com “ballar sobre patins, patinar a gran velocitat i ex ecutar seqüències de 
passos amb dificultat”  i tot plegat amb una gran dosis d'emotivitat i expressivitat. A 
més de ser una celebració de l'aniversari, també vol representar el comiat de 
l'esplendor físic del cos dels esportistes. En la coreografia va comptar amb l'ajuda de 
Vanesa Martin. 

Darrere del Club Patinatge Artístic Sant Celoni va quedar el PA Blanes FP amb As 
Time Goes By i en tercera posició el CH Juneda amb Des del cor. Els 8 primers estan 
classificats per anar al Campionat d'Espanya, que se celebrarà a Santiago de 
Compostela els propers dies 1 i 2 de març. 

  
 
Cinc medalles d’or, una de plata i tres de bronze p els karateques celonins  
 
El darrer Campionat de Catalunya Infantil de Karate celebrat el cap de setmana passat 
a Tarragona va acabar amb uns resultats excel·lents pels karateques del Karate Club 
Just en les categories de Kata i Kumite: cinc medalles d’or, una de plata i tres de 
bronze. Cal destacar la medalla d’or aconseguida per tercer any consecutiu per Joan 
Just Clopés en la modalidat de Kumite que el consolida com un futur competidor d’elit 
a nivell nacional. Tots aquests esportistes participen al Programa de Tecnificació per la 
competició d’alt nivell que  organitza la Federació Catalana de Karate al CAR de Sant 
Cugat.  
  
 
 


