
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 17 de juliol de 2014 
 
 
 

• Presentació de l’avantprojecte de rehabilitació del  cafè de l’Ateneu a 
entitats i col·lectius. El nou equipament cultural  estarà enllestit durant el 
2n semestre de 2015  
 

• Bona participació als casals d’estiu de Sant Celoni . Més de 750 nens i 
nenes del municipi van començar els casals d’estiu el passat 25 de juny. 
S’incrementa en un 68 % el número d’infants amb aju t social de 
l’Ajuntament.   

 
• Completada una nova fornada de cursos de Formació o cupacional  
 
• Sax sala ja compta amb un certificat ISO 9001 de qu alitat 

• Lliurat  el premi del concurs d’Instagram #Saborsli teraris al celoní Joan 
Isanta  
 

• El Mercat municipal organitza aquest juliol dues ca mpanyes per animar 
les compres d'estiu 
 

• La campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple recull  a Sant Celoni 440 
euros.  Una quarantena de persones participen en la  jornada, i neden en 
total 42.250 metres 
 

• Skapillats guanya la 33ena edició de la Copa de Fut bol Sala en una final 
d’alt nivell  

 
 
 
 
Presentació de l’avantprojecte de rehabilitació del  cafè de l’Ateneu a entitats i 
col·lectius  
 
El nou equipament cultural  estarà enllestit durant el 2n semestre de 2015  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha presentat l’avantprojecte de rehabilitació del cafè de 
l’Ateneu a representants d’entitats i col·lectius, donant continuïtat al procés 
d’informació i participació que es va iniciar el mes novembre de 2013. Durant la 
trobada, que va tenir lloc el 3 de juliol, els participants van expressar la seva 
satisfacció per la proposta, obra de l’arquitecte celoní Rob Dubois.  
 
L’avantprojecte respon a l’encàrrec de crear un equipament cultural complementari i 
integrat a l’Ateneu, un espai de trobada obert, que generi xarxa ciutadana, amb servei 
de bar i habilitat per a acollir-hi àpats i reunions d’entitats, activitats culturals diverses 
com concerts, tertúlies, arts escèniques, exposicions temporals... 



 
Per a contractar l’arquitecte redactor, l’Ajuntament va sol·licitar una proposta gràfica i 
un pressupost a quatre arquitectes del municipi i una comissió tècnica va considerar  
aspectes tècnics i econòmics, donant més puntuació a l’arquitecte Rob Dubois.  
 

Segons ha explicat la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, “volem 
recuperar l’espai del bar de l’Ateneu i omplir-lo d ’activitat lúdica i cultural. 
Considerem que el projecte guanyador ha  compaginat  molt bé un disseny 
modern i innovador, que aprofita molt bé totes les possibilitats d’aquest espai, 
amb elements tradicionals, com el fals sostre i la línia de l’antiga façana. En 
aquest sentit, vull agrair les aportacions de les d iferents entitats que han 
participat en les diferents reunions que hem progra mat, ja que, sense elles, 
aquest resultat no hagués estat possible.”   

 
El projecte de l’arquitecte Rob Dubois es planteja els següents objectius: 

• crear una entrada/sortida ben proporcionada per les necessitats de les sales 
del teatre  

• crear una bona i directa relació (visual) del cafè amb el teatre, fer més visible  
l'estructura i organització de l'Ateneu. 

 
• equipar el Cafè amb un bar i cuina adequada per poder funcionar també com a 

restaurant 
 

• crear un accés directe cap al pati lateral (on n'hi ha l'olivera ara) i adequar 
l’espai com a  terrassa exterior. 

 
• fer possible a nivell tècnic i acústic la independització d'una part del Cafè per 

poder realitzar-hi petites actuacions (concerts, recitals, etc.)  
 

• rehabilitar el cafetí recuperant tota la façana de vidre que dóna a l'interior del 
cafè mateix.  

 
• redistribuir els lavabos de la gran sala i fer-los accessibles 

 
• reduir les façanes actuals a la seva alçada original -la part superior de les 

façanes actuals es postissa- per recuperar les proporcions originals de l'edifici. 
 

• reorganitzar l'espai que es troba davant del cafè, on hi ha l'entrada principal, 
refer l'escala i proporcionar-la en funció del que es: l'entrada del teatre principal 
de Sant Celoni. 
 

• incloure a la façana principal un gran aparador cartellera  
 
 
Durant la primera quinzena de setembre, l’arquitecte redactor lliurarà el projecte bàsic i 
executiu i després de l’aprovació inicial i definitiva del projecte es licitarà i s’adjudicaran 
les obres de la primera fase amb el propòsit que s’iniciï l’execució a finals de gener i es 
pugui disposar del nou edifici dins el 2n semestre de 2015. El pressupost màxim del 
projecte d’obres per que fa a la primera fase és de 377.736 € (iva inclòs).  
 
En una primera s’actuarà a l’interior del cafè de l'Ateneu, a l’accés i a les façanes. A la 
segona fase, es rehabilitaran els serveis del teatre, l'espai anomenat el "cafetí" i 
l'habitatge que hi ha a sobre, on antigament vivia el responsable del cafè. 
 
 

Bona participació als casals d’estiu de Sant Celoni  



Més de 750 nens i nenes del municipi van començar e ls casals d’estiu el passat 
25 de juny. S’incrementa en un 68 % el número d’inf ants amb ajut social de 
l’Ajuntament. 

Prop de 750 nens i nenes d’edats compreses entre 3 i 17 anys, s’han inscrit als casals 
d’estiu de Sant Celoni, organitzats per escoles, entitats esportives i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquests casals acollen participants des 
de la darrera setmana de juny fins a la primera setmana de setembre.  

L’Ajuntament ha treballat conjuntament amb les comissions socials de les escoles del 
municipi perquè cap infant en situació social desfavorida es quedi sense participar als 
casals d’estiu per dificultats econòmiques. Aquest treball conjunt ha permès que 74 
infants, prop d’un 68 % més que l’estiu passat, puguin gaudir d’una beca per participar 
als casals amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 

L’Ajuntament, escoles i entitats esportives han treballat conjuntament per oferir una 
oferta d’activitats àmplia, diversa i atractiva per infants i joves; tenint en compte el 
lleure, la formació i l’esport. Aquest projecte compartit, a més a més, de reforçar i 
consolidar la comunitat educativa del municipi, pretén donar resposta a les necessitats 
de les famílies en el període estiuenc, sense oblidar els interessos i motivacions 
d’infants i joves.  

Les entitats que han organitzat i han col·laborat amb l’Ajuntament de Sant Celoni, a 
través de la comissió d’activitats d’estiu 2014, són les següents: Afadis, AMPA Centre 
Municipal d’Expressió, AMPA Escola Montnegre, AMPA Escola Soler de Vilardell, 
AMPA Institut Escola La Tordera, Associació de ceràmica Jorca, Club Bàsquet Sant 
Celoni, Club Esportiu Sant Celoni, Penya Barcelonista Sant Celoni, Club Tennis Sant 
Celoni, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La Salle i Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes. 
 
 
 
Completada una nova fornada de cursos de Formació o cupacional  
 
Durant el mes de juliol es completarà la realització del 4 cursos de formació 
ocupacional que, amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’han 
desenvolupat a Sax Sala des de primers d’any. 
 
Els cursos han acollit un total de 54 alumes, que també ha realitzat pràctiques en 20 
empreses majoritàriament del territori, sense el suport de les quals no seria possible 
l’execució de les accions formatives. 
 

CURS Hores  
Gestió Comptable i Gestió Administrativa 
per auditories 

650 

Socorrisme en instal.lacions aquàtiques 380 
Desenvolupament d’Aplicacions amb 
tecnologia Web 

610 

Atenció sociosanitària de persones 
depenents en institucions  

470 

 
 
 
Sax sala ja compta amb un certificat ISO 9001 de qu alitat  

 
El servei de Formació ocupacional de Sax Sala ha rebut la certificació ISO 9001 de 
qualitat, en compliment d’allò exigit pel Servei d’Ocupació de Catalunya a les seves 
entitats col·laboradores. 
 



La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, va rebre fa uns dies de 
mans del Conseller delegat de la certificadota TÜV Nord, el document acreditatiu, en 
un acte que va tenir lloc a Sax sala, amb la presència de personal municipal adscrit al 
servei i de l’empresa consultora celonina Certinorm que ha acompanyat el procés per 
a la certificació. 
 
L’obtenció del certificat implica la implantació de sistemes de seguiment per tal de 
detectar àmbits de millora en tots els aspectes que configuren el servei acreditat. A 
partir d’ara es fa necessària una vetlla constant de cara a la futura renovació del 
reconeixement, que només serà possible si s’assoleixen els objectius formulats. 
 

 
 
Lliurat  el premi del concurs d’Instagram #Saborsli teraris al celoní Joan Isanta  
 
Aquest dimarts va tenir lloc a la Biblioteca l’Escorxador el lliurament del premi a la 
fotografia guanyadora d'Instagram de la campanya #SaborsLiteraris. El celoní Joan 
Isanta amb el Pastís de perdiu  de la novel·la Guerra i Pau de Lev N. Tolstoi que oferia 
el restaurant Els Avets va rebre el premi de mans de l’alcalde Joan Castaño consistent 
en un llibre electrònic. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en el marc de la campanya Sabors literaris organitzada 
conjuntament amb Sant Celoni Cuina i promoguda per la Biblioteca l’Escorxador amb 
motiu del seu quinzè aniversari, va convocar un concurs de fotografia a la xarxa 
Instagram. Les imatges havien d’estar relacionades amb la campanya Sabors Literaris 
amb la promoció de menús basats en plats que apareixen a novel·les d’avui i de 
sempre i hi havia d’aparèixer algun dels plats del menú Sabors Literaris o dels 
restaurants participants. 
 
 
 
El Mercat municipal organitza aquest juliol dues ca mpanyes per animar les 
compres d'estiu  

Els dimecres 16, el divendres 18 i el dissabte 19 de juliol les parades del mercat faran 
una degustació  per donar a conèixer la seva oferta de productes frescos i de qualitat. 
Totes les persones que s'hi vulguin acostar durant aquests dies podran fer un tast per 
les diferents parades d'aquest cèntric equipament. I del 21 de juliol al 2 d'agost, torna 
un any més la Supercompra : totes les persones que realitzin alguna compra en 
alguna de les parades del mercat durant els dies de la campanya, podran dipositar el 
seu tiquet amb les seves dades a la bústia que estarà ubicada al passadís central. El 
dissabte 2 d'agost a les 13 hores es farà el sorteig d'una Supercompra, consistent en 
vals de compra de 5 euros per a cadascuna de les parades del mercat. 

 
La campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple recull  a Sant Celoni 440 euros  
Una quarantena de persones participen en la jornada , i neden en total 42.250 
metres 

La jornada es va celebrar aquest diumenge al matí amb la participació de gairebé una 
quarantena de persones. En total, es van nedar 42.250 metres i a les 12 del migdia es 
va fer un salt simbòlic col·lectiu a la piscina. 

El Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes va fer donatiu dels diners de les 
entrades puntuals d'aquest diumenge a la campanya (56,10€€). Aquest import, sumat 
a les donacions i a la compra de material d'altres anys (156,31€€), així com als diners 
recollits del marxandatge d'aquest any (228,00€€), arriben als 440 euros aportats al 
Mulla't. 



 
 
Skapillats guanya la 33ena edició de la Copa de Fut bol Sala en una final d’alt 
nivell  
 
Al llarg de l’última setmana del torneig de futbol sala els 8 millors equips de la primera 
fase van disputar unes eliminatòries força intenses i disputades, arribant a la final els 
equips SKAPILLATS i LA PLAÇA – CF PALAUENC. 
 
El Pavelló Municipal d’Esports 11 de setembre va acollir aquest dimecres la final de la 
33a edició de la Copa de Futbol Sala organitzada per l’Ajuntament amb un gran nivell 
tècnic i físic entre l’equip Skapillats i La Plaça – CF Palauenc. El resultat va ser de 4 
gols a 0 a favor de Skapillats.  
  
L’alcalde Joan Castaño i la regidora d’Esports, Magalí Miracle van lliurar els premis.  
 
La XXXIII Copa de futbol sala de Sant Celoni ha reunit 21 equips sèniors formats per 
uns 300 jugadors en total provinents de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, 
Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina.  
 
 
  
 


