
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 19 de juny de 2014 
 
 

• L'Ajuntament de Sant Celoni avança en la promoció d e la FP Dual a la 
zona del Baix Montseny 
 

• Pren forma el projecte Menjador social de Sant Celo ni, reconegut en el 
programa Ajuntament Jove del curs passat 
 

• Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan a Sant Cel oni i la Batlloria. 
L’Ajuntament demana precaució en l'ús de material p irotècnic i l'encesa 
de fogueres  

 
• La campanya Sabors literaris ja ha servit prop de 3 00 menús a Sant 

Celoni. Divendres 27 de juny: sopar degustació de S abors literaris a la 
plaça de la Vila  

 
• Una cinquantena d’agents de diverses policies local s participen a les 

jornades sobre Alcoholèmia en la seguretat viària a  Sant Celoni 
 

• La cinquena edició de Pòdium reconeixerà a 300 espo rtistes aquest 
divendres a la Rectoria Vella 

 
• Poesia electrònica amb The Days for remember aquest dijous a les 20 h a 

la Biblioteca l’Escorxador. És el tercer concert de  petit format de la 
programació Tastets musicals 
 

 
 

 
L'Ajuntament de Sant Celoni avança en la promoció d e la FP Dual a la zona del 
Baix Montseny  

L’Ajuntament de Sant Celoni està treballant intensament per promoure el nou model de 
Formació Professional anomenat dual a Sant Celoni, un model que aposta per 
augmentar la col·laboració entre els centres de formació profess ional i les 
empreses  en el procés formatiu dels alumnes de manera que puguin compatibilitzar 
els estudis amb la formació en entorns laborals reals. 

En aquesta línia, dijous 12 de juny, la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Celoni van organitzar una jornada de treball al Sax Sala- Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny amb la participació de l’Institut Baix Montseny i empreses 
de la comarca com Aunde, Givaudan Ibérica, Oxiris Chemicals, Metral, Renolit Ibérica i 
Decka.  
 
La proposta d’implantació d'aquesta modalitat de formació va tenir molt bona acollida 
entre les diferents empreses que ja es van comprometre a participar a la primera 



reunió prevista pel mes de setembre per començar a treballar amb tots els agents 
implicats.  
 
Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, “no es tracta d’una 
declaració d'intencions, sinó que des de l’Ajuntame nt de Sant Celoni hi estem 
dedicant recursos, ja hem fet passos endavant parla nt directament amb les 
empreses, implicant l'Institut, coordinant-nos amb la Cambra de Comerç”. 
Segons de la Encarnación, “ des de l’equip de govern fem una aposta decidida  i 
ferma, motiu pel qual també posem diners per la con strucció del futur edifici de 
FP . Treballem colze amb colze amb els centres educ atius i el  teixit empresarial i 
productiu, per la promoció de la formació en genera l i de la Formació 
Professional Dual en particular”.  
 
 
 
El projecte Menjador social de Sant Celoni, reconeg ut en el programa 
Ajuntament Jove del curs passat, pren forma  
 
El projecte Menjador social de Sant Celoni, que el curs passat va estar elegit pel Ple, 
en el marc del programa Ajuntament Jove,  per a la seva implantació, iniciarà en breu 
la seva activitat. 
 
Els alumnes de l’Escola l’Avet Roig, Júlia Codina, Núria Morera, Blai Pacho, Anna 
Sobrino i el seu tutor Àngel Oliva, varen compartir aquesta setmana, amb 
representants de l’Ajuntament, de l’Hospital de Sant Celoni i de l’Associació 
Neurològica Amics Baix Montseny, la presentació de l’espai que acollirà a partir de 
setembre un menjador social municipal. Amb la concrecció del servei es dóna 
compliment a l’encàrrec del Ple i, especialment a la inquietud dels joves autors, per a 
garantir a ciutadans i ciutadanes amb dificultats econòmiques severes, l’accés a 
l’alimentació. 
 
El menjador social municipal funcionarà els migdies a l’edifici municipal que gestiona 
l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, comptarà amb recursos públics i amb 
col·laboració de l’Hospital de Sant Celoni i d’establiments de restauració del municipi. 
 
 
 
Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan a Sant Cel oni i la Batllòria  
 
L’Ajuntament demana precaució en l'ús de material p irotècnic i l'encesa de 
fogueres  

La Flama del Canigó arribarà un any més a Sant Celoni. Dilluns 23 de juny a 2/4 de 7 
de la tarda s’ha previst l’arribada a la plaça de la Creu des d’on sortirà la cercavila de 
la Flama fins la plaça de la Vila, amb Gegants, Timbalers i Diables. A les 7, un cop a la 
plaça, es llegirà el missatge i es ballaran sardanes acompanyats per la cobla La 
Principal de l’Escala. Aquest acte l’organitzen Òmnium Cultural Baix Montseny, 
Agrupament Escolta Erol i Societat Ateneu.  

Al vespre, sopar al carrer Germà Emilià a partir de les 9 del vespre. La reserva de 
tiquets, a 15 euros, es pot fer a l’oficina de l’Esplai de la gent gran. I a partir de les 11 
de la nit a la Sala Gran de l’Ateneu, ball obert a tothom amb Blue Moon. Entrada 
gratuïta.  
 
A la Batllòria, sopar i revetlla popular a partir de les 9 del vespre al carrer de les 
Escoles (davant la pedra de la Pau). Cadascú es porta el sopar!  
 
 
Cal extremar la precaució en l'ús de material pirot ècnic i l'encesa de fogueres  



Durant la revetlla de Sant Joan, s’incrementa l'ús de material pirotècnic i l'encesa de 
fogueres. En aquest sentit, l’Ajuntament vol recordar la importància d’extremar la 
prudència tenint en compte els riscos que comporten el foc i els petards. 

Els consells de protecció civil volen ajudar a minimitzar els riscos que comporta l'ús 
d'aquest material, riscos davant dels quals són vulnerables tant les persones com el 
medi natural. Per gaudir de les revetlles cal tenir en compte els riscos que comporten 
el foc i els petards. 

Quant als petards, s'ha de vigilar el comportament dels més petits, seguir les 
instruccions d'ús dels fabricants i no llançar coets a prop del bosc. 

Les fogueres, previ concessió de permís, s'han d'encendre aïllades dels edificis, 
sempre sota la supervisió d'adults i no s'hi ha de llançar elements que puguin explotar  

Aquí teniu enllaços a la informació i materials d’interès relatius a les Revetlles amb 
precaució http://www.gencat.cat/revetlles/cat/index.htm 

 
 
La campanya Sabors literaris ja ha servit prop de 3 00 menús a Sant Celoni  
 
Divendres 27 de juny: sopar degustació de Sabors li teraris a la plaça de la Vila  

El col·lectiu Sant Celoni Cuina, l'Ajuntament de Sant Celoni i cerveses Damm porten a 
terme del 6 al 29 de juny la campanya Sabors literaris . Aquesta iniciativa, promoguda 
des de la Biblioteca l'Escorxador amb motiu del seu quinzè aniversari, combina la 
gastronomia i la cultura oferint al públic menús literaris basats en plats que apareixen 
en novel·les d'avui i de sempre i maridats amb la cervesa Inèdit. De moment, els 8 
restaurants participants ja han servit prop de 300 menús. En aquests menús es pot 
degustar plats com la temptació de salmó d'Afrodita d'Isabel Allende, sopa de musclos 
d'Els tres mosqueters d'Alexandre Dumas, arròs picant amb conill d'El balneario de 
Manuel Vázquez Montalbán o pastís de perdiu de Guerra i pau de Lev N. Tolstoi. Els 
preus dels menús oscil·len entre 17 i 30 euros. Consulteu tots els menús. 

Divendres 27 de juny: sopar degustació de Sabors li teraris a la plaça de la Vila  
El divendres 27 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 9 del vespre es farà la 
cloenda d'aquesta promoció amb una mostra d'alguns dels plats que durant tot el mes 
es poden degustar als restaurants participants.  
 

El preu és de 10 euros i inclou 4 tastets més beguda (Got de cervesa Inèdit, copa de 
cava de Sant Celoni Cuina o aigua). La venda anticipada de tiquets és als restaurants 
participants i a l’Oficina de Turisme o el mateix dia a la plaça de la Vila. 

 

TASTETS que s’oferiran:  
 

- PIZZERIA ANGOLO: Pizza de xoriço, salsitxes, pepperoni, pernil i mozzarela  
(La máquina de triturar niñas de Tonino Benacquista) 

- AROMA: Pollastre de corral al vi blanc (Madame Maigret de Georges Simenon) 
- EL CRUCE: Coca de sardina marinada (El que hem menjat, de Josep Pla) 
- EL REBOST: Crep de peus de porc amb allioli (Historias de política ficción de 

Manuel Vázquez Montalbán) 
- ELS AVETS: Pastís de perdiu (Guerra i pau, de Lev N. Tolstoi) 
- LA PARRA: Patates farcides de foie, ceps i carn (Les receptes de Carvalho, de 

Manuel Vázquez Montalbán) 
- SYRAH: Canelons (Desig de foc de Jordi Cervera) 

 
A tots els assistents a la mostra se'ls obsequiarà amb el receptari dels Sabors literaris. 



www.santceloni.cat/saborsliteraris 

 
 
Una cinquantena d’agents de diverses policies local s participen a les jornades 
sobre Alcoholèmia en la seguretat viària a Sant Cel oni  
 
Dins el programa de formació continua que du a terme la Policia Local de Sant Celoni, 
els passats 4 i 11 de juny es va dur a terme al centre de Formació i Ocupació, Sax 
Sala, unes jornades sobre l’Alcoholèmia en la Seguretat Viària, on van participar 
agents de les Policies Locals de Sant Celoni, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor, La 
Llagosta, Palafolls, Arenys de Mar, Anglès, Riells i Viabrea, Lliça de Vall, les 
Franqueses del Vallès i Parets del Vallès. Les jornades van servir als agents per posar 
en comú procediments tant administratius com penals i per a posar al dia als agents de 
les novetats incloses en la reforma de la Llei de Seguretat Viària. Les jornades van ser 
impartides per Carlos Cuevas, agent de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols. 
 
 
 
La cinquena edició de Pòdium reconeixerà a 300 espo rtistes aquest divendres a 
la Rectoria Vella  
 
La cinquena edició de PÒDIUM reconeixerà a 300 esportistes celonins i celonines que 
al llarg del 2013-2014 han obtingut resultats destacats en la seva disciplina. L’acte 
tindrà lloc als jardins de la Rectoria Vella, el divendres 20 de juny a dos quarts de 7 de 
la tarda. 
 
Entitats esportives: 10 (8 d’esports col·lectius i 2 d’esports individuals): 
 

• Club Bàsquet Sant Celoni : 7 equips 
• Club Esportiu Sant Celoni: 2 equips 
• Penya Barcelonista Sant Celoni: 3 equips 
• Club Petanca les Borrelles: 1 equip 
• Club Tennis Sant Celoni: 2 equips 
• Club Futbol Sala Sant Celoni: 2 equips 
• Club Patinatge Artístic Sant Celoni: 1 equip 
• Vòlei Sant Celoni: 2 equips 
• Kàrate Club Just: 39 esportistes 
• Club Atletisme Sant Celoni: 23 esportistes 

 
 
 
Poesia electrònica amb The Days for remember aquest  dijous a les 20 h a la 
Biblioteca l’Escorxador  
 
És el tercer concert de petit format de la programa ció Tastets musicals 
 
Aquest dijous, tercera cita de la programació Tastets musicals, música nascuda al 
Baix Montseny,  un nou impuls la música i als músics del territori de la mà de la 
Biblioteca l’Escorxador. La cita és dijous a les 8 del vespre a la sala infantil de la 
biblioteca amb una durada de 30 minuts aproximadament. Aquest dijous 19 serà el 
torn la poesia electrònica amb The Days for remember amb alguns dels membres de 
Fifteen days, finalistes del Sant Celoni Sona 2014. Es tancarà el cartell amb l’actuació 
del grup Prou!!!, contundència i distorsions dijous dia 26 de juny.  
 
 


