
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 24 de juliol de 2014 
 
 

• Els alcaldes del Baix Montseny s’alien pel desenvol upament econòmic i 
l’ocupació. Volen compartir serveis, propostes d’in novació, cooperació 
en la promoció turística i per a l'assoliment d’inf raestructures 
estratègiques de mobilitat o comunicació 
 

• Escoltar Punt 7 ràdio, també des de dispositius mòb ils. L’emissora 
municipal estrena un nou sistema per sintonitzar la  seva programació a 
través d’Internet 
 

• Gestions per avançar la implantació de fibra òptica  a Sant Celoni 
 

• 15 equips han participat a la II edició de les 24 h ores de Futbol Sala al Sot 
de les Granotes 

 
• Oriol Madí del CA Sant Celoni,  sots campió d’Espan ya i rècord de 

Catalunya de la categoria 
 
 
 
Els alcaldes del Baix Montseny s’alien pel desenvol upament econòmic i 
l’ocupació  
 
Volen compartir serveis, propostes d’innovació, coo peració en la promoció 
turística i per a l'assoliment d’infraestructures e stratègiques de mobilitat o 
comunicació 
 
Posar en comú serveis, recursos i iniciatives per a la dinamització de l’activitat 
econòmica i la generació de llocs de treball, és l’objectiu que s’han marcat 8 
ajuntaments del Baix Montseny i que han subscrit amb l’Acord del Baix Montseny pel 
desenvolupament i l’ocupació.  
 
En la primera reunió de treball, el passat 17 de juliol, els alcaldes es van  comprometre 
mitjançant l’establiment d’un conveni, a compartir tot allò que estigui al seu abast per 
millorar el suport a les persones i les empreses de territori, siguin serveis, propostes 
d’innovació, cooperació en la promoció turística o per a l’assoliment d’infraestructures 
estratègiques de mobilitat o comunicació.  
 
Inicialment hi participen els ajuntaments de Campins, Fogars de Montclús, Gualba, 
Montseny, Sant Esteve, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Sant Celoni però 
les portes estan obertes a la incorporació d’altres municipis del Baix Montseny.  
 
Durant la trobada, que vol tenir una periodicitat freqüent, es van formular accions en 
matèria de Turisme, com ara la posada en servei de guies digitals, emprant un 
programari conjunt a tot l’àmbit territorial; la generació de materials de difusió que 
identifiquin el Baix Montseny o la participació conjunta a fires. També es va apuntar 
treballar per agilitzar l’arribada de cable de fibra òptica, especialment, al polígons 



industrials. Pel que fa els serveis de suport a l’ocupació i l’empresa, es va plantejar 
l’edició d’un material de difusió que permeti visualitzar a la ciutadania, sigui quin sigui 
el municipi, tot el que es posa al seu abast.  
 
 

Escoltar Punt 7 ràdio, també des de dispositius mòb ils  
L’emissora municipal estrena un nou sistema per sin tonitzar la seva 
programació a través d’Internet 

L’emissora municipal Punt 7 Ràdio Sant Celoni continua sent la millor plataforma 
d’informació i comunicació per als veïns i veïnes del municipi i del Baix Montseny. Un 
servei que s’ha vist reforçat en els darrers anys amb l’emissió per Internet, amb què 
les persones residents fora del municipi han pogut sintonitzar l’emissora municipal des 
de qualsevol punt amb connexió a Internet. Ara, l’emissora fa un pas endavant i 
estrena un nou sistema que permet ampliar i millorar l’accés a l’emissora a través 
d’Internet.  Segons el regidor de Comunicació, Jaume Tardy, “en aquesta ocasió, es 
millora i amplia la connectivitat, que per primer c op inclourà també els 
dispositius mòbils com els smartphones i les taulet es i que permetrà la connexió 
simultània per Internet de més de 200 persones”.   

 Aquestes facilitats se sumen al servei d’emmagatzematge d’àudio (podcasting) 
disponible al web municipal. Des del Servei a la carta www.santceloni.cat/alacarta, en 
qualsevol moment els oients es poden descarregar i escoltar els programes que s’han 
emès durant les darreres temporades.  

 Per escoltar en directe Punt 7 ràdio, només cal clicar a l’enllaç 
www.santceloni.cat/radioendirecte 

 
 

Gestions per avançar la implantació de fibra òptica  a Sant Celoni  
 
Disposar d’accés solvent a la gestió digital de la informació esdevé una necessitat 
estratègica per a moltes empreses i organitzacions. El Baix Montseny no n’és excepció 
i per això l’Ajuntament de Sant Celoni ha iniciat un procés d’anàlisi de possibilitats per 
accelerar l’avançament de la xarxa de fibra òptica al municipi, mitjançant el contacte 
amb diverses operadores. En aquest sentit, s’ha mantingut reunions amb representats 
de Telefònica i d’empreses d’abast local, per copsar el posicionament i les possibilitats 
que aporta cada operador, de cara a la posada a disposició de sistemes de banda 
ample, que permetin posicionar adequadament el territori baixmontsenyenc, sense 
haver d’esperar estratègies comercials que poden endarrerir la implantació. 
 
 
 
15 equips han participat a la II edició de les 24 h ores de Futbol Sala al Sot de les 
Granotes  
 
Durant el dies 19 i 20 de juliol s’ha disputat la II edició de les 24 hores de futbol sala de 
Sant Celoni al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes. Aquesta II edició ha 
permès competir equips locals amb equips de Palautordera, Hostalric, Cardedeu, 
Llinars, Santa Coloma de Farners, Girona i Breda. En total 15 equips, tres més que 
l'any passat que han ofert un alt nivell de futbol sala així com un gran respecte entre 
rivals. El campió ha estat novament l’equip  GOFFiks de Cardedeu davant Transports 
Àngel Roca de Santa Coloma de Farners per un resultat final de 5-4. El màxim 
golejador del torneig va ser Miki Jubany de Muntatges Sarrià;  el millor porter Ibra de 
Transport Àngel Roca i el jugador Allstar Jordi Zafon de l'equip Nukiki. 
 
 



 
Oriol Madí del CA Sant Celoni,  sots campió d’Espan ya i rècord de Catalunya de 
la categoria  
 
 El Campionat d'Espanya Juvenil celebrat a Valladolid els dies 19 i 20 de juliol va 
representar pels atletes catalans la consecució de 26 medalles, 7 d’or, 10 de plata i 9 
de bronze. Entre aquestes medalles, una de plata per a Oriol Madí, del Club Atletisme 
Sant Celoni als 200 metres amb 21”64, marca que representa un nou rècord català de 
la categoria.  
 


