
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 19 de març de 2015 
 
 

• La Cambra de Comerç de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni 
organitzen una Jornada d'Introducció al Negoci Inte rnacional adreçada a 
empreses  

 
• Alumnes de l'Institut Baix Montseny participen a l' acte del Parlament de 

Catalunya per commemorar el 70è aniversari de l'all iberament dels camps 
d'extermini nazis 

 
• Gala final del Sessions'n'Sona 2015 aquest dissabte  a partir de les 23 h a 

la Sala petita del Teatre Ateneu amb els grups A De stiempo, Fantactels, 
Apart i Electric  

 
• Unes 350 persones han visitat l'exposició de fotogr afies de Jordi Novell a 

l'Oficina de Turisme 
•  

Del 25 al 30 de març, inscripcions a la sortida cul tural al Palau Güell de 
Barcelona organitzada per l’Ajuntament. La sortida tindrà lloc el dissabte 
18 d’abril i té un preu de 17 euros 

 
• Aquest diumenge al matí, passejada guiada al Montne gre carener  

 
• Exhaurides totes les entrades per l’espectacle de B erto Romero dins la 

programació A l’Ateneu  
 

• ATENCIÓ: Dimarts 24 de març de 12 a 13.30 h, talls a la C-35 pel pas de la 
Volta Ciclista a Catalunya 
 

 
La Cambra de Comerç de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni organitzen 
una Jornada d'Introducció al Negoci Internacional a dreçada a empreses  
 
La Cambra de Comerç de Barcelona i l’Ajuntament organitzen una Jornada 
d'Introducció al Negoci Internacional adreçada a empreses i emprenedors/es de la 
comarca interessats en un projecte d'internacionalització. 

La jornada tindrà lloc el proper dimarts 24 de març de 9.30 h a 11.30 h al Centre de 
formació i Ocupació, Sax Sala. És totalment gratuïta i tindrà un caràcter pràctic, 
dinàmic i participatiu, per tal de posar l'exportació a l'abast dels empresaris/es i 
emprenedors/es assistents a la jornada. 

S'analitzarà i es donarà resposta als interrogants sobre com iniciar-se en el negoci 
internacional, quins són els aspectes fonamentals a tenir en compte, quina és la 
informació bàsica per a internacionalitzar la nostra empresa o negoci, en quins països 
és convenient iniciar l'activitat exportadora en funció de l'empresa, etc... 



Les persones interessades en assistir-hi, poden realitzar la inscripció prèvia 
www.cambrabcn.org 

Després de la jornada es realitzaran entrevistes personalitzades amb les empreses 
que ho sol·licitin prèviament, a través dels correus 
electrònics granollers@cambrabcn.org o bé empresa@santceloni.cat 

La sessió s'inscriu en el marc del conveni de col·laboració signat el 2012 entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni, que estableix un 
calendari de jornades adreçades a les necessitats de les empreses de la comarca. 

Per a més informació, podeu contactar amb Sax Sala, a través del telèfon 93 8674175, 
o per mail a empresa@santceloni.cat. 

 
 
 
Alumnes de l'Institut Baix Montseny participen a l' acte del Parlament de 
Catalunya per commemorar el 70è aniversari de l'all iberament dels camps 
d'extermini nazis  
 
Crònica de l’acte escrita per Andrea Peña Ambatlle,  exalumne de l'IES Baix 
Montseny que va realitzar el viatge a Mauthausen el  2012 
 
Amb l'objectiu de reforçar el compromís dels joves amb la Memòria i la Història, el 
passat 16 de març l'Amical de Mauthausen, amb la col·laboració del Parlament de 
Catalunya, va organitzar una emotiva trobada de joves de molts instituts de Catalunya, 
entre ells els de l'Institut Baix Montseny, per commemorar els 70è aniversari de 
l'alliberament dels camps de concentració i d'extermini nazis, i per presentar la Xarxa 
Memòria i Prevenció del Feixisme. Mai més . 

A l'acte hi eren presents diputats, regidors, alcaldes, representants de les entitats de la 
Xarxa Mai Més, membres dels comitès internacionals de Mauthausen i Buchenwald, i 
el Sr. José Marfil , ex-deportat al camp de Mauthausen. 

Va començar amb unes paraules de la M.H. Presidenta del Parlament, Núria de 
Gispert  i a continuació, el Sr. Enric Garriga , president de l'Amical de Mauthausen, va 
explicar els objectius de la Xarxa Memòria i Prevenció del Feixisme. Mai més i va 
remarcar l'important significat d'aquesta efemèride: «Les veus de les víctimes es van 
apagant i el seu testimoni cada vegada és menor. El relleu d'aquells qui combatem el 
feixisme es fa imprescindible». 

Van seguir les intervencions dels alumnes que han tingut la oportunitat de viatjar als 
camps amb l'Amical de Mauthausen. Tots ells destacaven el significat de l'experiència 
viscuda: una de les millors experiències de la seva vida. La sensibilització en la lluita 
contra els feixismes i a favor dels Drets Humans és una de les principals eines que van 
defensar els joves per actuar com a noves veus de la Memòria. 

Actualment el feixisme no ha desaparegut, de fet, el tenim molt a prop i en ocasions 
legalment dins del Parlament d'alguns països. La inquietud principal del jovent que va 
pronunciar unes paraules des del faristol, és la necessitat d'impedir que res semblant 
als fets que van comportar la Segona Guerra Mundial torni a succeir. Parlem de la 
lluita contra la desigualtat, a favor de la llibertat i de la justícia social i política. Parlem 
de la lluita contra el feixisme i de la immensa responsabilitat d'adoptar les veus de les 



víctimes, els combatents i les famílies que van patir un dels pitjors episodis de la 
Història de la Humanitat. 

Les paraules dels joves van ser un encoratjador missatge per un dels supervivents de 
la barbàrie, el Sr.José Marfil , que ens va commocionar amb la seva història. La força 
d'una veu pansida pels anys va relatar la terrible experiència del fracàs de la lluita 
contra el feixisme quan tan sols era un jove, el patiment de l'exili, la pèrdua d'una 
família i la deportació al camp presidit per una immensa àliga de pedra grisa que 
esdevindria la seva llar durant llargs mesos. 

L'acte va concloure amb la lectura de la Declaració de la Junta de Portaveus: El 
Parlament de Catalunya renova el compromís amb el missatge dels deportats i 
deportades. FEIXISME MAI MÉS (declaració aprovada per tots els grups 
parlamentaris, excepte el PPC) i un homenatge a les víctimes, dipositant quatre 
clavells vermells al peu d'una espelma encesa i escoltant les dolces veus d'uns 
alumnes interpretant Wiegala, una preciosa cançó de bressol de la compositora morta 
a Auschwitz, Ilse Weber. 

L'escalfor de la trobada i la unió de lluites van tancar un matí ple d'emocions, 
consciència i respecte. L'esperit de lluita, la veu dels qui van callar, fan més dolça la 
volguda victòria que milers de víctimes no van viure. Fan més dolça la victòria contra el 
feixisme que encara hem de viure. 

Andrea Peña Ambatlle 

 
 
Aquest dissabte, gala final del Sessions'n'Sona 201 5 
 
A Destiempo, Fantactels, Apart i Electric Boulevard  competiran a la sala petita de 
l'Ateneu a partir de les 23 h 
 
Aquest dissabte dia 21 a partir de les 23 h, quatre grups locals pujaran a l'escenari de 
la sala petita de l'Ateneu per intentar convèncer al públic i al jurat que mereixen 
guanyar el concurs Sessions'n'Sona 2015, el certament per a grups amateurs o 
semiprofessionals del Baix Montseny. 

Cada grup disposarà d'uns 40 minuts dalt l'escenari, amb uns 20 minuts de descans 
ente l'un i l'altre; per tant, el concert oferirà unes quatre hores de música en directe, 
una per cada grup. 

Els grups i horaris programats en aquesta Sessions són els següents: 

• A les 23 h: A Destiempo  

• A les 00 h: Fantactels  

• A les 01 h: Apart  

• A les 02 h: Electric Boulevard  

Un jurat format per persones vinculades al món de la música valoraran la qualitat vocal 
i/o instrumental, la composició, l’originalitat i la posada en escena de cada grup. El 
premi del concurs consisteix en l’enregistrament, masterització i edició d’un EP (5 
temes) en un estudi de gravació professional. La decisió del jurat es comunicarà el 
dilluns 23 de març al matí. 



L'objectiu dels Sessions'n'sona és proporcionar un espai on els grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny puguin tocar. D'aquesta manera la 
Sala Petita de l'Ateneu es converteix en una plataforma experimental on els grups 
aprofiten per provar els seus nous sons i els seus directes, es posen en contacte amb 
el públic i es donen a conèixer. 
 
 
Unes 350 persones han visitat l'exposició de fotogr afies de Jordi Novell a 
l'Oficina de Turisme  

L'exposició Un tastet de natura, Fotografies de flora i fauna del nostre entorn, de Jordi 
Novell, ha rebut la visita de 346 persones entre l’11 de febrer i el 15 de març que ha 
estat exposada al públic a l’Oficina de Turisme. El celoní Jordi Novell, fotògraf amateur 
però virtuós de la fotografia digital, ha presentat una mostra de flora i fauna recollides 
en 23 fotografies que sorprenen per la seva bellesa. La llum i el color de les imatges 
descobrien que molt a prop, al Baix Montseny, hi podem trobar ocells, papallones i 
boscos meravellosos. 
 
 
Del 25 al 30 de març, inscripcions a la sortida cul tural al Palau Güell de 
Barcelona organitzada per l’Ajuntament  
La sortida tindrà lloc el dissabte 18 d’abril i té un preu de 17 euros 
 
Del 25 al 30 de març estaran obertes les inscripcions per participar a la Sortida cultural 
que organitza l'Ajuntament el dissabte 18 d’abril al Palau Güell, obra d’Antoni Gaudí a 
Barcelona.  Les persones interessades a assistir-hi poden apuntar-se i fer el pagament 
a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, a la Rectoria Vella, els matins laborables de 8 a 15 
h. També es poden fer reserves per telèfon a partir del dia 25 de març  a les 10 del 
matí a 93 864 12 13. 
 
La sortida serà a 2/4 de 10 del matí de la plaça Comte del Montseny i la tornada a 2/4 
de 2 de la tarda. El preu inclou el viatge amb autocar i la visita guiada al Palau Güell 
amb audioguia. El palau és una de les primeres obres importants de l’arquitecte Antoni 
Gaudí. El va encarregar l’industrial i polític Eusebi Güell. Es tracta d’un exemple 
magnífic d’arquitectura domèstica modernista 

Per  rebre informació (preus, inscripcions, horari concret) de l'oferta de sortides 
culturals que organitza l'Ajuntament de Sant Celoni, es pot trucar a l'Àrea de Cultura 
(93 864 12 13), facilitar l'adreça postal o escriure un correu 
a promocio.cultural@santceloni.cat. 

Podeu consultar tot el programa de sortides a www.santceloni.cat/sortidesculturals 
 
 
Aquest diumenge al matí, passejada guiada al Montne gre carener  
 
Dins el programa de passejades guiades del Parc del Montnegre i el Corredor, aquest 
dissabte es proposa fer una sortida al Montnegre carener. Se sortirà a les 9 del matí 
de la plaça de l'Estació amb vehicles particulars fins a Sant Martí del Montnegre. Allà 
començarà el recorregut, de 8 km, amb un desnivell de 300 metres i una durada de 4 
hores. 
 
La carena del Montnegre és canviant i sorprenent; feu de la roureda de roure africà i 
roure de fulla gran, acompanyada d’avellaners, d’algun faig i amb una notable 



diversitat biològica. Rocam, vegetació i acció humana són els protagonistes d’un 
paisatge que sedueix. 

A peu, pel sender local SL-C 103: Sant Martí de Montnegre - Terra Negra - Coll de 
Basses - Turó Gros - Pla de la Tanyada - Santa Maria - Can Preses - Sant Martí de 
Montnegre. 
 
Preu:  Majors de 12 anys: 3 €; Entre 6 i 12 anys: 2 €; Menors de 6 anys: gratuït 
 
 
Exhaurides totes les entrades per l’espectacle de B erto Romero dins la 
programació A l’Ateneu  
 
S’han exhaurit totes les entrades per l’actuació de l’humorista Berto Romero prevista 
per aquest divendres a les 20 h dins la programació A l’Ateneu. “Berto Romero sigue 
con nosostros” de la Companyia El Cansancio omplirà de bon humor la Sala Gran del 
Teatre Ateneu durant 1 hora i 35 minuts que durarà l’espectacle.  
 

 
 
ATENCIÓ: Dimarts 24 de març de 12 a 13.30 h, talls a la C-35 pel pas de la Volta 
Ciclista a Catalunya  
 
Dimarts 24 de març la Volta Ciclista a Catalunya passarà per Sant Celoni. Això 
suposarà tallar la carretera comarcal C-35 entre les 12 i les 13.30 h . Aquests talls 
afectaran també els accessos a Sant Celoni per la Porta de Llevant i la Porta de 
Ponent i a l'accés a la Batllòria.  Es recomana evitar els desplaçaments mentre duri la 
cursa o en cas d'haver de circular, utilitzar rutes alternatives. 

Podeu consultar el detall de la cursa i les seves afectacions concretes 
a: www.voltacatalunya.cat 
 


