
 
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 13 de març de 2014 
 
 

• El web municipal de Sant Celoni aconsegueix la Menció Infoparticip@ 
2013 a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. 
Només 48 municipis catalans obtenen una distinció 

• Aquest dissabte a la plaça de la Vila, Mercat de vi i formatge 

• CCOO torna a oferir els seus serveis a Sant Celoni per tot el Baix 
Montseny. L’Ajuntament els cedeix un espai al Sax Sala  

 
• Oberta la matrícula al curs gratuït de Tècniques de Venda per a minoristes 

destinat a persones aturades al Sax Sala. Inscripcions fins el 20 de març 
 

• El Punt de servei empresarial de la Cambra de Comerç ubicat al Sax Sala 
canvia de dia d’atenció al públic i passa de dilluns a dijous  

 
• Es presenten les 5 sortides culturals que organitza l’Ajuntament per 

aquest 2014. Dilluns 17 comencen les inscripcions per la primera: visita a 
la Sagrada Família 
 

• Charlicomputer + A destiempo + Silicona Babe, tocaran aquest dissabte a 
la Sala Petita de l’Ateneu dins el cicle Session’nsona 
 

• Nova campanya del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes: 
matrícula gratuïta del 17 al 23 de març! 
 

• L’estilista celonina Montse Morella opta al premi “Peluquero Español del 
Año”  

 
 

El web municipal de Sant Celoni aconsegueix la Menció Infoparticip@ 2013 a la 
qualitat i la transparència de la comunicació pública local 

Només 48 dels 947 municipis catalans existents obtenen una distinció 

 
Sant Celoni és un dels 48 municipis catalans que dimarts vinent rebran una distinció 
Infoparticip@ a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local en el seu 
web municipal.  
 
Concretament, el web santceloni.cat rebrà una Menció Infoparticip@ per les bones 
pràctiques amb un 85,37% dels criteris complerts dels que marca el Mapa de les 
Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local que elabora el Laboratori de 



Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, (http://mapainfopublica.com/ca).  
 
En pocs mesos, el web municipal ha passat del 46% dels criteris complerts, a un 71% 
d'acompliment coincidint amb l’estrena del nou web el passat mes d’octubre fins a 
assolir el 85,37 actual. “A l’octubre de l’any passat vam anunciar la renovació del 
web municipal amb el clar objectiu d'avançar en la transparència i proximitat, 
adaptant els continguts a la ciutadania. Aquesta millora ha suposat un intens 
treball tècnic que ara es veu recompensat amb la menció Infoparticip@, com a 
reconeixement a tota la feina”, afirma el regidor de Comunicació, Jaume Tardy.  
 
Al Vallès Oriental, només tres municipis obtenen una distinció: A més de Sant Celoni, 
trobem  Mollet (95,12%) i Granollers (90,24%).  A nivell de Catalunya, només 48 dels 
947 municipis existents, han aconseguit un Segell, Menció o Reconeixement (3 a la 
demarcació de Girona, 3 a la de Tarragona, 1 a la de Lleida, i 41 a la de Barcelona). 
 
El Mapa de Bones Pràctiques estableix 41 indicadors bàsics que s’utilitzen per avaluar 
la informació dels webs dels ajuntaments. Els indicadors, elaborats en forma de 
preguntes, responen a quatre qüestions bàsiques: qui són els representants polítics; 
com gestionen els recursos col·lectius; quina informació proporcionen sobre la gestió i 
quines eines ofereixen per a la participació ciutadana.   

L'acte d'entrega de premis tindrà lloc el proper dia 18 de març a les 18 h, al Palau de 
Pedralbes de Barcelona, presidit per la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana 
Ortega i pel rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Sancho Pifarré.  

 
 
Aquest dissabte a la plaça de la Vila, Mercat de vi i formatge 
 
La plaça de la Vila de Sant Celoni acollirà aquest dissabte 15 de març el Mercat de vi i 
formatge organitzat per Eixmedia. A partir de les 10 del matí i fins les 9 del vespre, es 
podrà fer un bon maridatge de la mà dels cellers de les denominacions d’origen 
catalanes Empordà, Penedès, Pla de Bages i Alella i formatgers artesans que portaran 
els seus millors formatges. En aquest mercat, també hi haurà parades d’altres 
productes alimentaris de qualitat i proximitat i amb una elaboració artesanal: embotits, 
pa, pastisseria, melmelades i altres.   
 
 
Oberta la matrícula al curs gratuït de Tècniques de Venda per a minoristes 
destinat a persones aturades al Sax Sala 

Inscripcions fins el 20 de març 

El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala, juntament amb 
l'acadèmia Systems, organitzen un curs de Tècniques de venda per a minoristes. El 
curs tindrà lloc del 26 de març al 28 de maig, els dilluns i dimecres en horari de 10 a 
12.30 h al Sax Sala i és gratuït. El termini d’inscripció és el 20 de març.  
 
Es tractaran temes com: la relació amb el client, negociació, objectius, procés de 
venda personal...  

La documentació que caldrà presentar és la següent: 

Treballadors en situació d'atur: 

• Fotocòpia del DNI 

• Full de renovació del SOC actualitzat 



• Sol·licitud / inscripció complimentada 

Les persones que estiguin interessades, poden adreçar-se personalment al Sax Sala, 
Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny al c/Montserrat, 28 de Sant Celoni  i 
presentar la documentació requerida. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 
a 20 h.  
 
 
 
El Punt de servei empresarial de la Cambra de Comerç ubicat al Sax Sala canvia 
de dia d’atenció al públic i passa de dilluns a dijous  

A partir de la setmana vinent el Punt de Servei empresarial de la Cambra al Baix 
Montseny ubicat al Sax Sala, canvia de dia d’atenció al públic i passarà de dilluns a 
dijous mantenint el mateix horari, de 9 a 14 hores.  

El Punt de servei de la Cambra de Comerç al Baix Montseny ofereix assessorament i 
suport a la iniciació a l’exportació, anàlisi i obertura de nous mercats, accés a 
oportunitats de negoci i estratègia internacional. Té com a missió la realització dels 
tràmits empresarials encomanats a aquesta entitat, l’atenció de consultes i les 
sol·licituds d’informació de les empreses de Sant celoni i el Baix Montseny. 
 
Entre els tràmits que gestiona la Cambra de Comerç es troben  els certificats digitals, 
una eina fonamental pel desenvolupament del comerç electrònic i per les transaccions 
segures entre empreses, i entre aquestes i l’administració, de forma telemàtica. En 
relació amb l’exportació, la Cambra gestiona Certificats d’origen, Quaderns ATA i 
Legalitzacions consulars. 
 
El mes de març es compliran 2 anys de funcionament ininterromput del Punt de Servei 
de la Cambra de Comerç al Baix Montseny, ubicat a les instal·lacions del Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala. 
 
Per a més informació, cal trucar al 93 867 41 75 (extensió 1912) o enviar un correu 
empresa@santceloni.cat.  
 
 
 
CCOO torna a oferir els seus serveis a Sant Celoni per tot el Baix Montseny 
L’Ajuntament els cedeix un espai al Sax Sala  
 
El sindicat Comissions Obreres torna a disposar d’un espai propi a Sant Celoni des 
d’on oferir els seus serveis a tota la població del Baix Montseny. El passat 28 de febrer 
es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i CCOO de Catalunya 
mitjançant el qual se’ls cedeix un espai sindical al Centre de Formació i Ocupació del 
Baix Montseny, Sax Sala.  
 
CCOO compartirà l’espai amb d’altres sindicats per assessorar i informar sobre drets, 
conflictes laborals i regulació del mercat de treball a tots aquells treballadors i 
treballadores de la comarca que ho desitgin. La voluntat de Comissions Obreres és 
obrir setmanalment amb un horari que donaran a conèixer en breu.  
 
Durant l’acte de signatura del conveni,  el secretari General de CCOO Vallès Oriental-
Maresme, Gonzalo Plata i l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño van voler destacar la 
necessitat actual d’urgent col·laboració entre administracions i els diferents actors del 
món econòmic per empènyer el mercat laboral del Baix Montseny cap a la creació 
d’ocupació. A l’acte també hi van assistir una vintena de delegats i delegades de la 
Unió Intercomarcal del Vallès Oriental - Maresme. 
 



El nou espai està ubicat al Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny (carrer Montserrat, 28 - 08470 Sant Celoni. Tel. 93 867 41 75).   
 
 
Es presenten les 5 sortides culturals que organitza l’Ajuntament per aquest 2014 
Dilluns 17 comencen les inscripcions per la primera: visita a la Sagrada Família 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni ha presentat les 5 sortides culturals que organitza per 
aquest 2014.  
  
La primera sortida cultural d'aquest any serà dissabte 5 d'abril a la basílica de la 
Sagrada Família de Barcelona.  La sortida serà a 3/4 de 10 del matí des de la plaça 
Comte del Montseny i la previsió és tornar sobre 2/4 de 2 del migdia. El preu és de 18 
euros i inclou el viatge amb autocar i la visita guiada a la Sagrada Família. Per 
realitzar-la cal un mínim de 45 persones apuntades. Les inscripcions es podran fer del 
dilluns 17 de març al dijous dia 20 a l'àrea de Cultura de l'Ajuntament, a la Rectoria 
Vella. També es pot reservar plaça al 93 864 12 13 a partir de les 10 del matí del dia 
17.  
 
Sortides següents: 
 
Dissabte 3 maig: El Born Centre Cultural (Barcelona) 
   Visita guiada del jaciment arqueològic i de les    
   dues exposicions: De les pedres a les  
   persones (troballes del jaciment) i El setge de    
   1714.    Atenció: sortida a 1/4 de 2 del migdia    
   (Tarda) 
 
Dissabte 24 maig: Vic: la ciutat, la catedral i el Museu Episcopal    
   Seguint les petjades de Bernat Martorell    
   Visita guiada de la catedral (amb pintures     
   de Josep M. Sert), el casc antic i el Museu     
   Episcopal de Vic, on hi ha diverses   obres del    
   pintor gòtic celoní Bernat Martorell (Tot el dia) 
 
Dissabte 28 juny: Sant Miquel de Cuixà i Vilafranca de Conflent    
   (Catalunya Nord) 
   El monestir de Sant Miquel de Cuixà és un     
   monument excepcional del romànic i     
   Vilafranca és una interessant ciutat medieval    
   fortificada amb uns amics geganters que ens    
   visiten totes les festes. (Tot el dia) 
 
Dissabte 25 octubre: Cotlliure i Museu Memorial de l'Exili (la Jonquera)   
   A causa de la bona acollida que va tenir la     
   sortida l'any passat, es torna a repetir.  
   A Cotlliure es seguirà la ruta de l'exili del poeta    
   Antonio Machado i a la Jonquera es visitarà el    
   Museu Memorial de l'Exili. Dins de les II     
   Jornades sobre la Memòria Històrica de     
   Sant Celoni. (Tot el dia) 
 
 
 
Les persones que estiguin interessades a rebre més informació sobre les sortides 
culturals que organitza l'Ajuntament, poden demanar-ne al correu 
promocio.cultural@santceloni.cat o al 93 864 12 13. 
 

 



 
 
Charlicomputer + A destiempo + Silicona Babe, tocaran aquest dissabte a la Sala 
Petita de l’Ateneu dins el cicle Session’nsona 
 
En el marc del cicle Session’n’sona, la Sala Petita de l’Ateneu es converteix en una 
plataforma experimental on els grups de música del Baix Montseny proven els seus 
nous sons i directes davant el públic. Aquest dissabte 15 de març a partir de les 11 de 
la nit serà el torn de Charlicomputer,  Naturalmente  i Silicona Babe. Cada grup tocarà 
uns 50 minuts i l’entrada és gratuïta. 
 
El cicle de concerts Sessions'n'Sona forma part del programa de promoció dels grups 
de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny que impulsa l'Ajuntament 
de Sant Celoni.  Dissabte 5 d’abril, està previst que toqui Comob Lab + Combo 
Experience + Prou!!!.  
 
 
 
Nova campanya del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes: matrícula 
gratuïta del 17 al 23 de març! 

El Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes fa una promoció per a noves 
inscripcions oferint la matrícula gratuïta. Aquesta promoció és vàlida del 17 al 23 de 
març. 

Més informació a recepció, o a Internet: 
www.ufecbloc.cat 
www.facebook.com/UFECsantceloni 

 

L’estilista celonina Montse Morella opta al premi “Peluquero Español del Año”  
 
L’estilista Montse Morella, de Morella Hair Center de Sant Celoni ha estat pre 
seleccionada com a “Peluquero Español del Año” pel “Club Figaro de Peluquería 
Creativa Española”. L'objectiu del Club Figaro és el “reconeixement, tant a nivell 
professional com social; encimbellant així l'ofici de la perruqueria a la categoria de 
l'excel·lència, igual que ho han fet en el seu moment sectors com la moda o la 
gastronomia”. La seva missió va encaminada a aconseguir que el treball dels 
perruquers creatius sigui admirat i respectat, tant en el territori nacional com 
internacional, consolidant així una indústria cada vegada més cosmopolita i potent. 
 
Montse Morella és una de les tretze firmes pre seleccionades a tot l'Estat i en el seu 
cas ha estat proposada pels mateixos perruquers. Montse Morella s'ha mostrat 
sorpresa i molt agraïda d'haver estat escollida i en treu la conclusió de trobar-se 
recollint els fruits d'un darrer any molt intens: els seus viatges a Rússia o a Iran com a 
formadora artística, cursos i “trainings” impartits a Espanya, publicacions internacionals 
i nacionals de les seves col·leccions i organitzacions d'esdeveniments per perruquers, 
entre d'altres. Tot això coincideix amb la celebració dels 25 anys de la fundació de 
“Morella Hair Center”, una trajectòria professional en continua expansió oberta cap a 
nous horitzons de creació i aprenentatge. 
 


