
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 10 de juliol de 2014 
 
 

• L’alcalde Joan Castaño assisteix a una reunió de se guretat i prevenció de 
riscos laborals amb les empreses químiques del Baix  Montseny 

 
• Curs gratuït per a persones emprenedores i empreses  per començar en el 

món de  la venda on-line 
 

• Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, aques t vespre al Dijous a la 
fresca de Sant Celoni 
 

• Arriba la cinquena edició de la Fira de música al c arrer Sound Celoni 
aquest dissabte a la tarda. De les 6 a les 9 del ve spre els diferents grups 
tocaran repartits en 4 espais, des del carrer Major  de Dalt a la plaça de la 
Vila 

 
• Mulla't per l'esclerosi múltiple aquest diumenge al  Sot de les Granotes. 

Tots els diners de les entrades a la piscina aquest  dia concret es 
destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple 

 
 
 
 
L’alcalde Joan Castaño assisteix a una reunió de se guretat i prevenció de riscos 
laborals amb les empreses químiques del Baix Montse ny 
 
L’alcalde Joan Castaño ha assistit aquesta setmana a la trobada que les indústries 
químiques del Baix Montseny organitzen trimestralment per tractar temes de seguretat, 
medi ambient i prevenció de riscos laborals, que en aquesta ocasió va tenir lloc 
dimecres 9 de juliol a la planta d’Uquifa a Sant Celoni.  
 
Durant la trobada, les diferents empreses van exposar i intercanviar experiències en 
l’àmbit de prevenció de riscos que bàsicament se centren en eradicar els accidents 
laborals lligats al funcionament ergonòmic, les dolències de tipus muscular i esquelètic 
dels treballadors. També es van tractar les noves inspeccions ambientals, la gestió de 
residus i diversos temes relacionats amb la dinamització del teixit productiu i 
empresarial de la comarca. 
 
L’alcalde Joan Castaño va informar sobre la realització de diversos projectes de 
col·laboració públic- privada amb el teixit productiu i sobre l’estat de la rotonda nord-est 
reclamada insistentment a la Generalitat de Catalunya així com els resultats de les 
negociacions entre l’Ajuntament i la Direcció General de Carreteres i la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre pels projectes de millora pendents de 
la C-35. 
 
A la Comissió Autònoma de Seguretat i Higiene en el Treball de les Indústries 
Químiquesi Afins (COASHIQ) de Sant Celoni varen assistir i participar activament les 
empreses següents: Givaudan Ibérica, Uquifa, Intermas Group (Llinars del Vallès), 



Renolit Ibérica, Arkema Coatings Resins, Ecología Química- Tradebe (Gualba), 
Inacsa, Hidrocolor (Llinars del Vallès) i Robama (Palafolls). 
 
L’Ajuntament té previst assistir anualment a una d’aquestes reunions del Comitè 
Territorial de Sant Celoni per tal d’apropar més l’Administració local al teixit productiu, 
donat que s’hi tracten temes d’important sensibilitat i transcendència. 
 
En aquest sentit, Joan Castaño considera molt important “la col·laboració públic- 
privada en tot un seguit de projectes essencials pe r al territori i pel 
Desenvolupament Econòmic Local” . Per això, segons Joan Castaño, “l’Ajuntament 
seguirà realitzant les visites i trobades empresari als habituals amb el sector 
químic i farmacèutic de la comarca, així com la int erlocució diària de les 
empreses del sector amb el Servei de suport al teix it productiu, ubicat a Sax 
Sala”.   
 
 
 
 
Curs gratuït per a persones emprenedores i empreses  per començar en el món 
de  la venda on-line  
 
Dins l’oferta de jornades i cursos adreçats a persones emprenedores i empreses que 
organitza  l'Ajuntament de Sant Celoni, els propers dies 15 i 16 de juliol està programat 
el curs: Vull vendre per Internet: pautes per començar en el món de l'e-commerce.  

La venda on-line és una nova oportunitat (i amenaça) per al comerciant. L'objectiu 
principal serà aprendre els conceptes bàsics de què cal fer per poder tenir una botiga 
online, especialment des del seu punt de vista estratègic i de màrqueting, ajudant a 
escollir eines i proveïdors, alhora que pugui conèixer les principals tècniques de com 
fer-ho per a donar visibilitat a la seva botiga on-line i crear un nou canal de venda. 

El curs tindrà lloc al Centre de Formació i Ocupació Sax Sala els dies 15 i 16 de juliol 
de 10 a 14 h. És gratuït, només cal inscriure’s a través d’aquest formulari disponible 
també al web santceloni.cat. 

 
 
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, aques t vespre al Dijous a la fresca de 
Sant Celoni  

Els jardins de la Rectoria Vella acolliran aquesta nit Quico el Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries dins la seva Gira 2014. Com cada Dijous a la fresca, l’espectacle començarà 
a les 10 del vespre i és gratuït. En cas de pluja, el concert es farà a l’Ateneu.  

Si no existissin, algú els hauria d'inventar. Malgrat el seus vint anys de trajectòria, 
continuen divertint, emocionant i fent pensar a parts iguals. Jugant amb la seva 
esmolada ironia, fan gala d'uns incommensurables dots de comediants. No cauen mai 
en el discurs fàcil, ni en l'humor gruixut, perquè rere la seva paròdia hi ha un profund 
contingut social i polític. És un grup combatiu, però no dels que s'encallen en la 
literalitat, sinó dels pocs que aconsegueixen dir molt amb poques paraules, gràcia i 
intel·ligència. 

Artur Gaya , veu 
Jordi Fusté , guitarra 
Quique Pedret , veu 
Josep Lanau , teclats i acordió 
Quique Pellicer , contrabaix 
Sergi Molina , percussió. 



Consulteu la programació sencera: www.santceloni.cat/dijousalafresca 
 
 
 

Arriba la cinquena edició de la Fira de música al c arrer Sound Celoni aquest 
dissabte a la tarda  

De les 6 a les 9 del vespre els diferents grups toc aran repartits en 4 espais, des 
del carrer Major de Dalt a la plaça de la Vila 

La cinquena edició de la Fira de música al carrer Sound Celoni se celebrarà aquest 
dissabte a la tarda. Els participants a la mostra es començaran a ubicar a les 5 de la 
tarda i a les 6 començaran les actuacions de màxim 45 minuts repartides en 4 espais: 
carrer Major de Dalt, plaça de l’Església, carrer Major del centre i plaça de la Vila.   
 
Al carrer Major de Dalt començaran actuant els grups del Centre Municipal 
d’Expressió, hi haurà el conjunt de vent, el trio de metalls i un quartet de contrabaixos.  
 
A la plaça de l’Església es comptarà amb l’actuació del Combo Lab - Taller modern, 
després Noel Biniés amb el seu pop folk alternatiu, Caliuada que oferirà música 
tradicional i tancarà aquest escenari el folk del grup Els Padrins.  
 
Al carrer Major del centre hi haurà 4 concerts. El primer serà amb Alba que toca 
màkina i hardcore, el segon de Sambosso amb música clàssica i folk, seguit de la 
Clara Poch i Mini Mumusic  i del Tarambana que toca flamenc jazz fusió. 
 
A la plaça de la Vila hi passaran Noustàlgics amb rock dels anys 50’s als 80’s, 
Charliecomputer amb so electrorural i el rock d’Halter hego. 
 
El concert final de cloenda de la Soundceloni es farà al carrer major de Dalt amb la 
jazz band del Taller de músics de Breda. Es comptarà amb servei de tapes i begudes.  
 
La Fira de música al carrer l’organitza l'entitat Sound Celoni i compta amb la 
col·laboració de l'Ajuntament.  
 
Tota la informació: www.soundceloni.com 
 
 
 
 
 
Mulla't per l'esclerosi múltiple aquest diumenge al  Sot de les Granotes  
 
Tots els diners de les entrades a la piscina aquest  dia concret es destinaran a la 
Fundació Esclerosi Múltiple 

Des del 1994, cada any es convida a tota la societat a mullar-se, en el sentit literal de 
la paraula, llançant-se a l'aigua de la piscina més propera per col·laborar en la lluita 
contra l'esclerosi múltiple. L'esdeveniment s'ha consolidat a Catalunya amb centenars 
de piscines i entitats col·laboradores d'arreu del país. 

Com en els darrers anys, la piscina del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes 
és una de les més de 600 que enguany col·laboren amb la iniciativa. Es pot participar 
amb la compra de marxandatge, col·laboracions econòmiques que vulguin fer a 
l'associació i suma de metres nedant el dia 13 de juliol al Sot. 

Tots els diners de les entrades puntuals (les que paguin els usuaris per a fer ús de la 
instal·lació aquest dia concret) també es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple. 



 


