
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 3 d’abril de 2014 
 
 

• L’Ajuntament contractarà persones a l’atur per mill orar el manteniment de 
l’espai públic 

 
• Albert Brunet pren possessió del càrrec de nou insp ector de la Policia 

Local de Sant Celoni  
 

• Jornada orientada a les empreses: La FP Dual al Baix Montseny: Què 
guanyen les empreses participant en la Formació Pro fessional Dual? 
Dijous 10 d’abril a les 5 de la tarda a la Sala Ber nat Martorell de Can 
Ramis 

 
• La Fundació Acció Baix Montseny presenta una nova l ínia de treball de 

venda d’andròmines i roba de segona mà 
 

• Aquest diumenge 6 d'abril a les 12 del  migdia, tea tre familiar a l’Ateneu 
amb la Cia La Bleda. Maduuuixes , un espectacle per a tota la família i amb 
promoció Teatre i forquilla 
 

• 9 nous establiments celonins s’uneixen al Voluntari at per la llengua 

• Raquel Pagès de 2n de BAT de l'INS Baix Montseny gu anya un dels 
primers premis del "Programa Beques Futurs Talents"  de la Universitat 
Abat Oliba  

• II Duatló popular de muntanya i Kids Challenge aque st diumenge a la 
zona del Sot de les Granotes - Afectacions al tràns it 

 
 
 
 
L’Ajuntament contractarà persones a l’atur per mill orar el manteniment de l’espai 
públic  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni contractarà 12 persones en situació d’atur per a 
desenvolupar tasques de manteniment i millora de l’espai públic, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. Els contractes seran temporals amb una durada d’entre 3 i 6 
mesos, amb dedicació completa.  
 
Les persones interessades han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i al Servei Municipal d’Ocupació ubicat al Sax Sala. La selecció de personal se 
centrarà en els següents perfils professionals: oficials i peons de lampisteria, jardineria 
i paleteria, i tècnics auxiliars d’informació cívica. A l’hora de seleccionar es valorarà la 
qualificació i capacitació de les persones candidates, així com les seves 
circumstàncies socials i econòmiques. 
 



El pla preveu que es duguin a terme diverses tasques de millora de l’espai i 
d’equipaments municipals, així com accions de sensibilització cívica envers l’espai 
públic, el tractament de residus, entre d’altres. El procés de selecció tindrà lloc durant 
la segona quinzena d’abril i els contractes s’iniciaran al maig.   
 
Aquesta acció se suma als 9 contractes de treball, actius des de gener que, amb el 
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya,  han permès contractar i formar diverses 
persones en situació d’atur, que estan desenvolupant tasques d’aprofundiment en la 
neteja viària de tot el municipi. 
 
Per a més informació cal adreçar-se a Sax sala (carrer de Montserrat,28 ; Telèfon 93 
867 41 75 ; a/e saxsala@santceloni.cat). 
 
 
Albert Brunet pren possessió del càrrec de nou insp ector de la Policia Local de 
Sant Celoni  
 
Aquesta setmana ha pres possessió del càrrec el nou inspector de la Policia Local de 
Sant Celoni, Albert Brunet que treballarà en comissió de serveis per un any, amb un 
segon any prorrogable. La prioritat del nou inspector en cap és la reestructuració del 
cos i sobretot la relació amb la ciutadania, amb l’aprofundiment de la Policia de 
proximitat que està funcionant des de fa uns mesos amb molt bons resultats.  
 
Brunet va prendre possessió del càrrec aquest dimarts davant la presència de tots els 
membres de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i dimecres va tenir lloc la presentació a 
tots els membres del consistori. Per l’alcalde Joan Castaño, la incorporació del nou 
inspector “encaixa en la línia de treball encetada per acons eguir un nou model 
policial que pugui ser compartit per tots els grups  municipals i que tingui com a 
eixos principals la prevenció, la participació, i l ’apropament del servei públic.” 
 
Albert Brunet per la seva banda ha definit la Policia local com “un servei públic que, 
per sobre de tot, treballa pel respecte dels drets i llibertats de la ciutadania”. En 
aquest sentit ha confirmat la seva voluntat “d’enfocar el servei cap a actituds 
preventives adoptant estratègies d’autèntica consul ta a la ciutadania de cara a 
apropar-nos a la realitat social actual i a les dem andes dels celonins i 
celonines.”  

 
Albert Brunet, de 50 anys d’edat, és llicenciat en Psicologia i màster en Estratègies de 
recursos humans i habilitats directives. És professor associat de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya des de fa 10 anys.  Ha treballat a la Policia municipal de Girona, 
La Jonquera, Banyoles i des del 2005  fins ara a Sant Feliu de Guíxols, primer com a 
sotsinspector i des del 2006 com a inspector.  
 
 
 
Jornada orientada a les empreses: La FP Dual al Baix Montseny: Què guanyen 
les empreses participant en la Formació Professiona l Dual?  
 
Dijous 10 d’abril a les 5 de la tarda a la Sala Ber nat Martorell de Can Ramis 
 
La Cambra de Comerç de Barcelona, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni organitzen una sessió informativa orientada 
a les empreses sobre La FP Dual al Baix Montseny: Què guanyen les empres es 
participant en la Formació Professional Dual? . La sessió tindrà lloc el proper 10 
d’abril a les 5 de la tarda a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis amb una durada 
prevista d’1hora i 30 minuts. 
 
L’objectiu de la jornada és conèixer el model de la FP Dual a Catalunya, quina millora 
suposa per a l’empresa i la forma com aquesta hi pot participar. També s’analitzaran 



exemples d’organització de la FP Dual, modalitats d’estada a l’empresa i/o entitat, el 
cost- benefici, el valor afegit que aporta la FP Dual, el suport que hi dóna la Cambra i 
s’analitzaran experiències d’èxit. 
 
La sessió comptarà amb la participació de Melcior Arcarons (Director General de 
Formació Professional del Departament d'Ensenyament), Josep Vicent Garcia 
(Director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme- Vallès Oriental), Josep 
Francí (Director de Delegacions de la Cambra de Comerç de Barcelona) i Rosa Maria 
Lleal (Presidenta del Consell de la Delegació del Vallès Oriental de la Cambra de 
Comerç de Barcelona). 
 
Les empreses interessades a assistir-hi poden confirmar la seva presència als  correus 
mpardo@cambrabcn.org i/o empresa@santceloni.cat  
 
 
 
 
La Fundació Acció Baix Montseny presenta una nova l ínia de treball de venda 
d’andròmines i roba de segona mà  
 
Dimarts al migdia va tenir lloc l’acte de presentació de la nova línia de treball encetada 
per la Fundació Acció Baix Montseny de venda d’andròmines i roba de segona mà, 
amb l’objectiu d’oferir nous llocs de treball a persones amb discapacitat. Per poder-ho 
portar a terme ha estrenat parada a diferents mercats ambulant: els dimecres a Sant 
Celoni, els divendres al costat del mercat de Llinars del Vallès, els dissabtes a Santa 
Maria de Palautordera i els diumenges a Sant Antoni de Vilamajor. A més, a la seu de 
la Fundació, al carrer Pla i Daniel núm.1 de Sant Celoni (barri Les Borrelles) hi té una 
exposició dels materials per vendre.  
 
L’acte d’inauguració, davant el local de la Fundació,  va comptar amb la presència de 
diferents alcaldes del Baix Montseny, de l’entitat financera Bankia que els ha donat 10 
mil euros per aquest projecte (compra de la parada ambulant, adequació del local, 
vehicle per traslladar la mercaderia), representants del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, del Consorci de Residus, d’empreses i entitats del sector social de la comarca 
i un gran nombre d’amics i familiars dels treballadors de la Fundació.  
 
Durant la presentació, el gerent de la Fundació, Xavier Jané va remarcar que  “no 
som una empresa de jardineria, de neteja o de missa tgeria... el nostre objectiu 
és, per sobre de tot, la integració sociolaboral de  persones amb especials 
dificultats. Som una empresa sense afany de lucre, el benefici sempre va per les 
persones”.  Jané es va referir al mal moment que s’ha viscut els darrers anys que ha 
obligat a fer reestructuracions. Actualment la Fundació té 45 persones en plantilla, 35 
de les quals són persones amb discapacitat.  
 
La Fundació Acció Baix Montseny disposa des de l’any 2.000 d’un Centre Especial de 
Treball que ofereix serveis de jardineria, treball forestal, neteja, distribució i 
missatgeria, pintura i senyalització viària. A més, gestiona un habitatge tutelat 
emmarcat dins el projecte "Viure i conviure" i ofereix servei de suport a l’autonomia a la 
pròpia llar a persones amb discapacitat perquè puguin gaudir d’una vida més 
independent. 
  
 
Les persones que ho desitgin poden participar en aq uest nou projecte social 
donant  roba o andròmines. Només cal que truquin al  630 87 57 52 i la Fundació 
ho recollirà o bé es pot portar directament a la se va seu.  
 
 
Aquest diumenge 6 d'abril a les 12 del  migdia, tea tre familiar a l’Ateneu amb la 
Cia La Bleda  



 
Maduuuixes , un espectacle per a tota la família i amb promoci ó Teatre i forquilla 

La Companyia La Bleda presenta aquest diumenge a les 12 del migdia dins la 
programació A l'Ateneu 2014, l’espectacle familiar Maduuuixes amb Pere Hosta a la 
direcció i la pallassa Helena Escobar. 

“A tothom li agraden les maduixes, i més si tenen gust d'abans. La Bleda planta una 
maduixeta perquè en neixin més, i així tenir-ne sempre. Però no és tan fàcil plantar un 
fruit, fer un hortet, regar, esperar, néixer i créixer... Poden sorgir entrebancs, que la 
Bleda haurà de solucionar anant a l'arrel del problema, si vol que el seu hort doni 
fruits.” 

Venda d’entrades a les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle a un preu 
de 3 euros (gratuït pels menors de 2 anys).  

Aquest espectacle gaudeix de la promoció Teatre i forquilla: el mateix diumenge de 
l’espectacle a l’hora de dinar, presentant 2 entrades alguns restaurants de Sant Celoni 
Cuina ofereixen per cada 2 menús d’adult, 1 menú infantil de regal. Els establiments 
participants són: Angolo, Aroma, El Rebost, Els Avets, La Fonda, La Llar i La Parra. 

 
 
9 nous establiments celonins s’uneixen al Voluntari at per la llengua  
 
9 nous establiments comercials s’han incorporar a la xarxa de col·laboradors del 
Voluntariat per la llengua a Sant Celoni arribant així als 150 comerços. Amb la 
signatura de l’acord, aquests establiments manifesten el seu suport a la llengua 
catalana i el seu compromís amb el programa del Voluntariat per la llengua. 
 

- Canada House Sant Celoni (c. Major, 150) 
- Decor and xocolat (pl. de la Vila, 9) 
- Dress-up (c. Major, 168) 
- El Petit Racó (pl. de la Vila, 14) 
- El Telar (av. de la Pau, 37) 
- Pastisseria Lleonart (c. Major, 136) 
- Pertigatio (pl. de la Vila, 3) 
- Taverna L’ofici (c. Bellver, 14) 
- Tombarella (c. Major, 139) 

 
Aquests comerços es comprometen a difondre el programa del Voluntariat per la 
llengua i a adreçar-se en català i a mantenir la conversa en aquesta llengua, sempre 
que sigui possible.  
 
Per la seva banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística els dóna un adhesiu 
que els identifica com a organismes col·laboradors. També facilita informació sobre els 
serveis que el CPNL ofereix (cursos de català, assessorament lingüístic i Voluntariat 
per la llengua) i difon la llista d’organismes col·laboradors en el programa Voluntariat 
per la llengua a les xarxes socials i a totes les parelles lingüístiques del municipi. 
 
Si sou d’un comerç, entitat o empresa i esteu interessats a participar en el programa, 
poseu-vos en contacte amb l’Oficina de Català de Sant Celoni: santceloni@cpnl.cat.  
 
 

Raquel Pagès de 2n de BAT de l'INS Baix Montseny gu anya un dels primers 
premis del "Programa Beques Futurs Talents" de la U niversitat Abat Oliba  



L'alumna  Raquel Pagès Amenàbar, de 2n de BAT A de l'Institut Baix Montseny de 
Sant Celoni, ha guanyat un dels premis que atorga la Universitat Abat Oliba a 
l'excel·lència i investigació dins el "Programa de beques Futurs talents" amb el seu 
Treball de Recerca "El treball per projectes: un món per descobrir" tutoritzat pel 
professor Javier Sáez, del Departament de Castellà. 

El programa de beques Futurs Talents és el reconeixement d'aquesta universitat al 
mèrit acadèmic dels millors estudiants preuniversitaris. Premia els millors expedients 
acadèmics i els millors treballs d’investigació  que realitzen els estudiants de segon 
de batxillerat. 

L'acte d'entrega de premis va tenir lloc dissabte 29 de març al matí a l'Aula Magna de 
la UAO, després de la visita que van realitzat a les instal·lacions universitàries els 
alumnes guardonats, juntament amb els seus acompanyants (familiars, directors dels 
centres i tutors dels treballs de recerca). 
 
Durant l'acte, el rector de la UAO, el Dr Carlos Pérez del Valle, va fer entrega dels 
premis a tots els guardonats després de destacar l'alta participació d'alumnat de tot 
Catalunya, així com l'elevat nivell dels treballs presentats. 
 
La Raquel ha aconseguit el primer premi de la seva categoria, el qual consisteix en 
una beca per la totalitat de l'import de la matrícula d el primer curs del doble grau 
d'educació infantil i primària en aquesta mateixa universitat. 

IMATGE: La Raquel amb el seu tutor del Treball de Recerca, el Javier Sáez i la 
directora de l'INS Baix Montseny, Teresa Borotau 
 
 
 
 
II Duatló popular de muntanya i Kids Challenge aque st diumenge a la zona del 
Sot de les Granotes - Afectacions al trànsit  

El diumenge 6 d’abril de 2014 tindran lloc dues curses esportives a l’entorn del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes: la I Kids Challenge Series i la 2a. Duatló de 
muntanya de Sant Celoni organitzades per Challenge Barcelona-Maresme en 
col·laboració amb el Club Triatló Baix Montseny. Aquesta activitat esportiva tindrà 
algunes afectacions a la mobilitat que cal que tingueu ben present. 

Carrers parcialment tallats al trànsit: 

• De 7 a 13.30 h: carrers Marinada, Francesc Macià i Sant Fermí 
• De 10.30 a 13.30 h: carrers Francesc Moragas, Germà Julià i Mossèn Cinto 

Verdaguer 

 Prohibició d’aparcament: 

• De 7 a 14 h no es podrà aparcar a tot el recorregut de la cursa. Tampoc es 
permetrà l’entrada i sortida de vehicles dels pàrquings (públics o privats), tret 
de possibles urgències. Es recomana que, en cas de necessitar el cotxe durant 
la franja horària esmentada, tingueu la previsió de deixar-lo aparcat en un 
carrer no afectat pel recorregut. 

 


