
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 19 de febrer de 2015 
 
 
 

• La campanya per regular la presència d’animals al c arrer permet controlar 
113 animals i posar 8 denúncies. Portar el gos desl ligat, no dur el xip 
d’identificació o no tenir-lo censat són els aspect es més denunciats 

• L'alcalde Joan Castaño recull la renovació del dist intiu de qualitat SICTED 
per l’Oficina de turisme. El certificat acredita qu e el servei ofereix un 
nivell de qualitat i millora continuada  

• Tret de sortida al procés participatiu per reflexio nar sobre la Festa Major 
aquest dissabte a les 11 del matí a la Sala Bernat Martorell.  Es formaran 4 
grups que es reuniran durant el mes de març per ref lexionar  sobre: els 
valors de la festa, la programació, els espais i l’ organització. Ja us hi 
podeu apuntar: www.santceloni.cat/festamajor  
 

• Les rues de Carnaval van omplir de disbauxa els car rers de Sant Celoni i 
la Batllòria. Sant Celoni va tornar a vibrar amb el  Ball de Gitanes. Imatges 
a: www.santceloni.cat/fotografies   
 

• Espectacle familiar aquest dissabte al Teatre Atene u amb Clinc! de la  
Cia. Pep Bou. Entrades a 3 € a www.santceloni.cat/t eatreateneu  
 

• Nova oferta formativa gratuïta del Servei Municipal  d'Ocupació: 
l'entrevista de feina, la situació dels majors de 4 5 anys, l'ús de les xarxes 
socials, entre altres. Inscripcions obertes www.san tceloni.cat/formularis  

 
• Millores a la plaça Rafael Ferrer: la zona de jocs infantils estrena paviment 

de cautxú 
 

• Bona nota a les Unitats de Suport a l'Educació Espe cial del Col·legi La 
Salle 

 
• Entitats! atenció al canvi de normativa sobre la de claració de 

subvencions del 2014. El 2 de març s'acaba el termi ni per a l'exercici 2014 
 

• Sant Celoni acull el lliurament de premis del Campi onat Territorial de 
Motociclisme de Barcelona 2014 
 

• Dos celonins jugadors de l’Arenys de Munt d’hoquei,  campions de la 
Copa de SAR la Princesa d’ Astúries 

 
 
 
 
 



La campanya per regular la presència d’animals al c arrer permet controlar 113 
animals i posar 8 denúncies  
 
Portar el gos deslligat, no dur el xip d’identifica ció o no tenir-lo censat són els 
aspectes més denunciats 
 
La campanya iniciada el mes d’octubre per l’Ajuntament de Sant Celoni per controlar el 
compliment de l’Ordenança Reguladora d’Animals de Companyia, ha acabat a mitjans 
de febrer amb un resultat de 113 animals controlats i 8 denúncies, bàsicament per 
portar el gos deslligat, no dur el xip d’identificació, i no tenir-lo censat. També es va 
poder recuperar un gos que constava com a sostret i es van fer les diligències adients 
al respecte. 

El control dels animals per part de la Policia local ha tingut dues fases: la primera va 
consistir en informar a la ciutadania sobre les obligacions administratives i/o 
conductuals com a propietaris d’animals de companyia a la via pública (es van repartir 
tríptics i es van donar diversos consells) i la segona fase ha consistit en denunciar les 
diverses infraccions observades pels agents. 
 
La campanya ha volgut fer èmfasi en tres aspectes: 

• Obligatorietat de tenir els animals censats i identificats amb microxip 

• Obligatorietat de portar-los lligats i amb la placa censal mentre estiguin en 
espais públics i en els casos d'animals considerats potencialment perillosos 
circular amb morrió 

• Responsabilitat de les persones que condueixen els gossos de recollir-ne les 
deposicions 

 

 
L'alcalde Joan Castaño recull la renovació del dist intiu de qualitat SICTED per 
l’Oficina de turisme  

El certificat acredita que el servei ofereix un niv ell de qualitat i millora 
continuada  

L'alcalde, Joan Castaño, va recollir ahir a la Casa Llotja de Mar de Barcelona la 
renovació del distintiu de qualitat del Sistema Integral de Qualitat Turística en 
Destinacions (SICTED) per l’Oficina de turisme de Sant Celoni. L’acte, organitzat per la 
Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, commemorava el 10è 
aniversari de la implantació d’aquest distintiu de qualitat turística a les comarques 
barcelonines. 

Actualment, a la província de Barcelona, 514 establiments turístics públics i privats 
estan reconeguts pel SICTED. A Sant Celoni, l’empresa Daema Aventura, el 
restaurant El Cruce i l’Oficina de turisme estan distingides amb aquest certificat que 
acredita que les destinacions i/o empreses que en disposen ofereixen un nivell de 
qualitat i millora continuada equiparable; treballen per incrementar constantment 
l'índex de satisfacció i de fidelitat de qui fa turisme i s'impliquen amb compromís ferm, 
en el desenvolupament turístic. 
 
 
 



 
Tret de sortida al procés participatiu per reflexio nar sobre la Festa Major de Sant 
Celoni aquest dissabte a les 11 del matí a la Sala Bernat Martorell  
 
Es formaran 4 grups que es reuniran durant el mes d e març per reflexionar  
sobre: els valors de la festa, la programació, els espais i l’organització. Ja us hi 
podeu apuntar: www.santceloni.cat/festamajor  
 

Aquest dissabte a les 11 del matí al a Sala Bernat Martorell tindrà lloc l’arrencada del 
procés participatiu i de reflexió sobre la Festa Major de Sant Celoni. Es tracta d’una 
proposta sorgida a la reunió de valoració de la darrera Festa Major, de fer una 
sacsejada general al model a partir d’un procés participat i reflexiu. Segons la regidora 
de Cultura, Júlia de la Encarnación,  “l’actual model funciona, la gent participa i es 
gaudeix,  però sempre va bé deixar entrar aire fres c i noves idees per replantejar-
nos la Festa, tot dibuixant els objectius i les lín ies de treball a mig i llarg termini 
que ens ajudin a enriquir encara més una Festa que és i ha de ser de tothom”.  

Des de l’Ajuntament, amb l’assessorament d’una persona externa que ha dissenyat i 
conduirà el procés, s’ha plantejat un treball de reflexió per recollir noves idees i 
metodologies de treball.  Aquest dissabte s’explicarà més detalladament tot el procés 
de participació i es convidarà a tothom a apuntar-se a algun dels 4 grups de treball que 
s’organitzaran per analitzar i reflexionar entorn a: 

• els valors de la festa 
• la programació 
• els espais  
• i l’organització  

Aquests grups es trobaran els dimecres al vespre i dissabtes al matí del mes de març i 
tothom que hi tingui interès ja s’hi pot apuntar a: www.santceloni.cat/festamajor 
 
 
Les rues de Carnaval van omplir de disbauxa els car rers de Sant Celoni i la 
Batllòria  
 
Sant Celoni va tornar a vibrar amb el Ball de Gitan es. Imatges a: 
www.santceloni.cat/fotografies  
 
 
Dissabte 14 de febrer, a partir de les 7 de la tarda, els carrers de Sant Celoni es van 
omplir de gent per seguir l’ambient i disbauxa de les diferents comparses participants. 
Més de 600 persones van desfilar de la Creu fins al pavelló amb un ambient de festa 
ple de so, llum i disfresses.  A l’acabar el sopar el jurat, format per un representant de 
les 13 comparses participants, i dues persones d’entitats van donar el premi al XIXè 
concurs de comparses: 
 

- Premi a la més original: Més ous que gallines.cat 
- Premi a la més animada: Xarleston 
- Premi a la més elaborada: Ocellots 
- I la més votada no premiada: Sister Act. Les comparses més votades van ser 

les tres premiades però el jurat va acordar reconèixer a la comparsa Sister Act 
ser la 4t més votada. 
 



A la Batllòria,  més de dues-centes persones van gaudir de la presència del Rei 
Carnestoltes i de les comparses BatNasa i la del Rei Neptú. Al final de la rua la plaça 
de l’Església es va convertir en una pista de ball on els més petits van lluir les seves 
disfresses. 

 
Aquest dimecres,  la vetlla i l’enterrament de la sardina van donar lloc al correfoc amb 
la Colla de Diables de Sant Celoni. I per acabar les festes de Carnaval, només queda 
la sardinada i concert organitzat per Bocs i Cabres qu e tindrà lloc aquest  
divendres, 20 de febrer, a les 9 del vespre, al Teatre Municipal, Sala Petita. L’entitat de 
Bocs i Cabres organitza sardinada i concert amb amb els Ai,Ai, Ai. El preu del tiquet 
per al sopar i el concert és 10 euros i es podrà comprar el mateix dia, a partir de les 8 
del vespre, al Teatre Municipal Ateneu. 
 
 
 
Espectacle familiar aquest dissabte al Teatre Atene u amb Clinc! de la  
Cia. Pep Bou  
 
Dins la programació A l'Ateneu, aquest dissabte a les 6 de la tarda es podrà veure 
Clinc! de la companyia Pep Bou. Les entrades costen 3 euros i es poden comprar a 
www.santceloni.cat/teatreateneu 

Isaias Antolín , Eduard Telletxea  i Agustí Sanllehí , intèrprets 
Jep Vergés , tècnic 
Pep Bou , direcció 
 
Clinc! simbolitza el canvi d’actitud que tenen les persones quan deixen de veure la vida 
de forma pessimista; quan decideixen contemplar la bellesa del seu entorn i començar 
a cooperar enlloc de viure de forma aïllada. Es tracta d’un gest o un símbol en el que 
els personatges protagonistes de l’obra canvien d’actitud i enlloc de viure amb por allò 
desconegut gaudeixen del seu desconeixement. Aquest canvi d’actitud s’assoleix 
mitjançant la manipulació dels elements quotidians de la realitat: l’ús de l’aigua, el 
sabó, els tubs, cercles, màquines de vapor de fum, etc... 

  
 
Nova oferta formativa gratuïta del Servei Municipal  d'Ocupació. Consulteu 
cursos i horaris!  
 
Sessions gratuïtes a Sax Sala sobre l'entrevista de  feina, la situació dels majors 
de 45 anys, l'ús de les xarxes socials, entre altre s 
 
El Servei Municipal d'Ocupació Sant Celoni ha programat una oferta variada 
d'activitats gratuïtes amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones en situació 
d'atur per incrementar les seves possibilitats de trobar feina i alhora promoure la seva 
qualificació professional. Aquests cursos compten amb el cofinançament de la 
Diputació de Barcelona a través del Recull d'activitats per als Serveis Locals 
d'Ocupació 2015. 

Les places són limitades i es prioritzaran les persones apuntades en el SMO. La 
inscripció es pot fer a www.santceloni.cat/formularis 

Més informació : 
Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny (Montserrat, 28) Telèfon  
93 867 41 75 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bona nota a les Unitats de Suport a l'Educació Espe cial del Col·legi La Salle  
 
El col·legi La Salle disposa des de fa uns cursos de 2 unitats de suport a l'educació 
especial (USEE), una, per l'educació primària i l'altra, per l'educació secundària. Les 
USEE són unitats de recursos per afavorir la participació de l'alumnat amb necessitats 
educatives especials en entorns escolars ordinaris amb el compromís de la comunitat 
educativa per avançar com a escola inclusiva, és a dir, una escola en la qual poder 
aprendre junts alumnes diferents. 

La setmana passada, la directora general d'Educació infantil i primària de la 
Generalitat, Carme Ortoll, va visitar les dues unitats del Col·legi La Salle. Durant la 
visita, la directora del centre, M. Àngels Laparte, va explicar que “per la comunitat 
educativa del col·legi La Salle, disposar de les US EE ha estat un fet natural, 
forma part del nostre caràcter propi que ens define ix com un centre compromès 
amb la realitat del nostre entorn i del nostre muni cipi. Pel col·legi La Salle, com a 
escola inclusiva, cada alumne és únic, amb les seve s pròpies característiques i 
necessitats. El més normal és que tots siguem difer ents i des d'aquí s'entoma 
l'educació de tots i cadascun dels alumnes”.  

La directora general d'Educació infantil i primària va “agrair a la direcció i al claustre 
la bona tasca educativa que estan realitzant i, esp ecialment, el bon funcionament 
de les dues USEE de que disposa el centre. El bon t reball realitzat pels 
professionals que hi treballen reverteix en un bon nivell educatiu de l'alumnat de 
les USEE però, també, en una millora per a tot l'al umnat del centre”.  També va 
felicitar a l'Ajuntament per la tasca educativa que s'està fent des del Pla Educatiu 
d'Entorn i l'Oficina Municipal d'Escolarització creant xarxa educativa entre totes les 
escoles, els diferents serveis educatius i el teixit associatiu i empresarial. Va encoratjar 
a l'Ajuntament a continuar treballant en la mateixa línia ja que “estem plantant un 
arbre que, potser, no veurem créixer però que les f utures generacions podran dir 
que ha estat ben plantat i ben cuidat perquè doni f ruits”.  

L'alcalde va agrair la seva visita a Ortoll i va manifestar que “les dues 
administracions compartim els mateixos objectius d' excel·lència, equitat, 
cohesió social i igualtat d'oportunitats. Per nosal tres, també, és molt important 
fer xarxa entre totes les escoles i entre aquestes i el poble. En aquest sentit, cal 
felicitar al col·legi La Salle per la bona tasca qu e realitza des de les dues USEE. 

Curs Dates 
 
Horari 

No hi ha segones oportunitats per a 
les primeres impressions. 
L'entrevista de feina 

3 , 5 i 10 de 
març 

Dimarts i dijous de 9.15 a 
13.15 h 

Xarxes Socials: comunica't i 
comparteix 

7, 9 , 14, 16 i 
21 d'abril 

Dimarts i dijous de 9.15 a 
14.15 h 

Tinc més de 45 anys i no tinc feina. 
Què faig? 

5, 7 i 12 de 
maig 

Dimarts i dijous de 9.30 a 
14.30 h 

Coaching: Autoconeixement, 
motivació i recursos per a un millor 
posicionament 

2, 4, 9, 11 i 16 
de juny 

Dimarts i dijous 9.30 a 
13.30 h 

Autoavaluació professional i noves 
oportunitats per a reinventar-se 

7, 9 i 14 de 
juliol 

Dimarts i dijous de 9.30 a 
12.50 h 



És molt important l'aportació que fan les dues USEE  al municipi i cal agrair als 
professionals del col·legi La Salle la seva tasca e ducativa de qualitat”.  
 
 
 
Millores a la plaça Rafael Ferrer: la zona de jocs infantils estrena paviment de 
cautxú  
 
Durant les darreres setmanes s’han realitzat tasques de manteniment dels elements 
urbans de la plaça Rafael Ferrer.  L’actuació ha permès millorar la conducció de les 
aigües i a la zona de jocs infantils, s’ha reparat els elements i s’hi ha instal·lat paviment 
de cautxú per garantir una millor seguretat dels infants.   
 
 
 
Entitats! atenció al canvi de normativa sobre la de claració de subvencions del 
2014 
 
El 2 de març s'acaba el termini per a l'exercici 20 14 
 
A partir d'ara, totes les entitats estan obligades a declarar qualsevol subvenció, sigui 
quin sigui l'import, això significa presentar el Model 347 per les subvencions rebudes 
durant el 2014. Aquesta modificació de la normativa ve motivat pels canvis introduïts 
amb el Real Decret 828/2013, de 25 d'octubre, que va modificar, entre d'altres normes 
ja existents,  el Real Decret 1065/2007, de 27 de juliol, que aprova el Reglament 
General de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària i de 
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. 

A la introducció del RD 8282/2013 se'ns diu que: 
"A efectos de la mejora en la gestión tributaria se produce la eliminación del límite 
mínimo excluyente de 3.005,06 euros exclusivamente para obligar a declarar todas las 
subvenciones otorgadas por las distintas Administraciones Públicas a una misma 
persona o entidad". 
 
Sobre qui són els obligats a fer aquesta declaració de les subvencions l'art. 31.1 del 
RD 1065/2007, ens diu que és tota persona física o jurídica, pública o privada  (fins 
i tot les entitats que sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat 
econòmica o de patrimoni separat i susceptible d'imposició)  esmentat l'art. 93 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària del qual fa una transposició literal 
del concepte. 

Aquesta obligació de declarar es complimenta amb el model 347, en el qual s'han de 
relacionar: 

• Totes les persones o entitats, de qualsevol naturalesa o caràcter, amb els quals s'han 
efectuat operacions per a cada persona o entitat hagi sumat al llarg de l'any més de 
3.005,06 € . Pel que fa a les entitats sense ànim de lucre no cal fer declaració de les 
operacions relatives a subministrament d'aigua, energia elèctrica o combustibles, ni les 
derivades de les assegurances, conforme indica l'art. 33.6 del RD 1065/2007 (També 
s'ha de valorar en cada cas si li fos aplicable alguna de les exempcions de l'art. 33.2 
del RD 1065/2007) 
• Totes les subvencions sigui quin sigui el seu import. 

El límit de presentació que consta al calendari 2015 de l'AEAT és fins el 2 de març. 



Es pot descarregar el programa d'ajuda per a la complementació del model 347 a la 
pàgina de l'Agència Tributària:  
 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_Acceda_
directamente/_A_un_clic_/Descarga_de_programas_de_ayuda/Declaraciones_Informa
tivas/Declaraciones_Informativas.shtml 

Així mateix, des dels serveis econòmics municipals s'enviarà a totes les entitats que 
han rebut subvenció de l'Ajuntament de Sant Celoni durant l'any 2014 la informació 
necessària per del de complimentar el model 347 en quan aquestes subvencions 
rebudes. Qualsevol entitat que vulgui informació addicional es pot adreçar al telèfon de 
l'Àrea d'Economia 93 864 12 14. 
 
 
Sant Celoni acull el lliurament de premis del Campi onat Territorial de 
Motociclisme de Barcelona 2014  
 
A banda dels pilots premiats, també es va homenatjar els Moto Clubs organitzadors de 
les diferents proves, entre els quals el Motoclub Sant Celoni 
 
El dissabte 14 de febrer, es va portar a terme a Sant Celoni, el lliurament de premis i 
obsequis als nois i noies d'entre 6 i 14 anys que van participat en les diferents 
categories del Campionat Territorial de Motociclisme de Barcelona 2014: 
promovelocitat, trial, supermotard, motocròs, velocitat i enduret. 

Més de cent persones van poder gaudir d'aquesta jornada festiva, que va estar 
presidida pel President de la FCM, el Sr. Josep Abad; el President Territorial de 
Barcelona de la FCM, el Sr. Miquel Martínez; l'alcalde de Sant Celoni, el Sr. Joan 
Castaño; i el regidor d'esports de l'Ajuntament de Sant Celoni, el Sr. Oscar Caño. 

La Federació Catalana de Motociclisme, com a organitzador de l'acte, va premiar els 
guanyadors de cada especialitat i categoria, destacant al mateix temps el concepte de 
“participació” en les diferents curses. És per això, que la totalitat dels pilots presents en 
aquest esdeveniment van rebre medalles i un diploma personalitzat. 

També s'ha de destacar, l'homenatge que van rebre els Moto Clubs organitzadors de 
les diferents proves competitives, entre els quals estava present el Motoclub Sant 
Celoni, que des del seu any de fundació, el 14 de gener de 1980, porta a terme 
aquesta gran tasca de promoció del motociclisme en les diferents categories existents. 
 

 

 

Dos celonins jugadors de l’Arenys de Munt d’hoquei,  campions de la Copa de 
SAR la Princesa d’ Astúries  
 
Els celonins David Fitó i Gerard Gallardo, jugadors de l’Arenys de Munt, es van 
proclamar campions de la Copa de SAR la Princesa d’ Astúries d’hoquei, disputada a 
la localitat de Grado (Astúries) el passat cap de setmana, en una emocionant final 
davant el Lloret Vila Esportiva.  L’Arenys de Munt es troba a la categoria de Primera 
Divisió lluitant per l’ascens a l’OK Lliga.  

 
 
 


