
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 10 d’abril de 2015 
 
 
 

• Aquest divendres s’acaba el termini per optar als 3 0 llocs de treball dins 
els Plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Celoni . Es requereixen 
treballadors socials, arquitectes tècnics, jardiner s, peons i un ampli 
ventall d’especialitats www.santceloni.cat/seleccio depersonal  

 
• El galerista Antonio Niebla comentarà l'exposició El límit i l'infinit aquest 

diumenge a les 18 h a la Rectoria Vella. L'exposici ó presenta obres 
d'autors de primer nivell de l'art modern, com Warh ol, Tàpies, Barceló, 
Léger o Guinovart, entre altres 
 

• Aquest dissabte La Colònia presenta el seu suggerid or espectacle 
musical Capítol 1 al Teatre Ateneu. Cançons que Xavi Ciurans (Gertrudis) 
tenia guardades en un calaix;  un concert molt espe cial amb tocs de 
cabaret, projeccions, audiovisuals i col·laboracion s 
 

• Dilluns 13 d’abril a les 12.20 h: Prova de sirenes d’avís d’accident químic. 
En un cas real d'emergència, caldria que la gent qu e es trobés al carrer es 
confinés 

 
• Més de 5.600 usuaris participen en la segona edició  del sorteig Anar a la 

deixalleria té premi. Antonio Garcia ha estat el guanyador de la Deixalle ria 
de Sant Celoni 
 

• Engega la 4a edició de la campanya Sóc responsable  d'identificació i 
esterilització d'animals de companyia 

 
• Exposició del Cens electoral del 6 al 13 d'abril 

 
• Avís tall puntual a l’accés a Sant Celoni pel carre r Doctor Trueta: de les  

20 h de dijous a les 7 h del divendres 
 
• Diumenge esportiu: III Duatló de Muntanya i II Iron kids de Sant Celoni , 

curses de 250 a 1.000 metres per a nens i nenes de P3 a 4t d'ESO 
 
 
 
 
Aquest divendres s’acaba el termini per optar als 3 0 llocs de treball dins els 
Plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Celoni  
 
Es requereixen treballadors socials, arquitectes tè cnics, jardiners, peons i un 
ampli ventall d’especialitats  
  



Aquest divendres 10 d’abril s’acaba el termini per presentar-se a la convocatòria per 
30 llocs de treball dins els Plans locals d'Ocupació. El suport de la Diputació de 
Barcelona i els recursos pressupostaris propis de l'Ajuntament de Sant Celoni, 
permeten fer una convocatòria de més de 30 llocs de treball temporal. Es tracta d'un 
ampli ventall de modalitats: arquitectes tècnics, treballadors socials, personal de 
jardineria, consergeria,  administració, neteja, gestió... amb una durada contractual de 
8 mesos. 

Informació i presentació de sol·licituds:   
Sax Sala-Centre de formació i  ocupació del Baix Montseny (de 9 a 14 i de 16 a 20 h). 
www.santceloni.cat/selecciodepersonal 

 
 
 

El galerista Antonio Niebla comentarà l'exposició El límit i l'infinit aquest 
diumenge a les 18 h a la Rectoria Vella  
 
L'exposició presenta obres d'autors de primer nivel l de l'art modern, com 
Warhol, Tàpies, Barceló, Léger o Guinovart, entre a ltres 

Aquest diumenge, dia 12, a les 6 de la tarda hi haurà una visita guiada de 
l'exposició El Límit i l'infinit. Amb Sant Celoni 2015. Col·lecció d'Antonio Niebla, a 
càrrec del mateix Antonio Niebla. 

És una oportunitat única per gaudir a Sant Celoni d'una selecció de pintures i 
escultures de primer nivell. A la mostra hi ha obres d'autors internacionals com Andy 
Warhol, Fernand Léger o David Hockney i d'autors espanyols i catalans de talla 
internacional, com Antonio Saura, Jorge Oteiza, Joan Miró, Antoni Tàpies, Josep 
Guinovart o Miquel Barceló entre molts d'altres. 

Us convidem a gaudir de la gran cultura i erudició artística d'Antonio Niebla. El 
col·leccionista i galerista és capaç de transmetre el seus coneixements de manera 
agradable i planera i, com que ha conegut i tractat personalment amb molts dels 
artistes, els sap apropar a la gent i arriba a fer-los entranyables. 
 
Es tornaran a fer visites guiades de la mostra a càrrec d'Antonio Niebla els dies 
següents: 

• L'artista i l'obra: Dissabte 25 d'abril a les 18 h  a la Rectoria Vella 

• L'obra i l'espectador: Diumenge 17 de maig a les 18 h  a la Rectoria Vella 

 

 
Aquest dissabte La Colònia presenta el seu suggerid or espectacle musical 
Capítol 1 al Teatre Ateneu  

Cançons que Xavi Ciurans (Gertrudis) tenia guardade s en un calaix;  un concert 
molt especial amb tocs de cabaret, projeccions, aud iovisuals i col·laboracions 

La Colònia és un projecte que vol passejar-se pel món balcànic a través de les 
cançons que Xavi Ciurans (Gertrudis) tenia guardades en un calaix. Un concert molt 
especial amb tocs de cabaret, projeccions, audiovisuals i col·laboracions. 



Tot i ser una banda purament musical, La Colònia es presenta com un conjunt 
aglutinador de diferents disciplines, i es transforma, per tant, en un projecte 
transversal, on hi caben les arts plàstiques, audiovisulas, escèniques i sonores. Amb 
aquest projecte, entre tots, creen un espai artístic on des de l’autonomia de la seva 
disciplina hi hagi un creixement de la seva obra mimada sense estar sotmesa a 
pressions de mercat. 

Venda d'entrades en línia a www.santceloni.cat/alateneu 

Aquest espectacle s'inclou en la promoció Sopar + Espectacle .   
 
 
Dilluns 13 d’abril a les 12.20 h: Prova de sirenes d’avís d’accident químic  
 
En un cas real d'emergència, caldria que la gent qu e es trobés al carrer es 
confinés 
 
El proper dilluns 13 d’abril a les 12.20 h  aproximadament, s'activaran en proves les 
sirenes d'avís d'accident químic situades a Sant Celoni i la Batllòria. El senyal de fi 
d'alerta serà a les 12.30 h. Amb aquest tipus de prova, que Protecció civil de la 
Generalitat fa de forma periòdica a tot Catalunya, es pot valorar l'efectivitat del sistema 
i millorar-lo en allò que calgui, comprovar les cobertures de les zones poblades i 
familiaritzar la població amb aquest tipus d'alerta. El sistema d'avís va destinat a la 
gent que es troba al carrer perquè, en un cas real d'activació de les sirenes, reconegui 
el seu so i es confini. L'activació en alerta de les sirenes del Sector químic de la 
Tordera es realitza des del CECAT de Barcelona. 

Al sector químic de la Tordera es compta amb 2 sirenes situades al municipi de 
Gualba, 3 a Sant Celoni i la Batllòria i 1 a Riells i Viabrea. 

Actuacions com la propera prova de sirenes tenen l'objectiu de preparar la ciutadania a 
ser sensibles als consells indicats i a estar sempre en disposició d'actuar correctament. 
A més de Sant Celoni i la Batllòria, la prova tècnica de sirenes es farà a diferents 
municipis de Catalunya. 
 
 
 
 
Més de 5.600 usuaris participen en la segona edició  del sorteig Anar a la 
deixalleria té premi  
Antonio Garcia ha estat el guanyador de la Deixalle ria de Sant Celoni 
 
5.673 usuaris i usuàries de la xarxa comarcal de deixalleries han participant en la 
segona edició del sorteig Anar a la deixalleria té premi, un 140% més que a la primera 
edició. El sorteig, impulsat pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, té com a l'objectiu principal promoure l'ús d'aquestes instal·lacions i fomentar 
la recollida selectiva. 

A Sant Celoni, hi han participat 274 persones i ha guanyat el Kit de contenidors per a 
la recollida selectiva, Antonio Garcia que pot anar a recollir el premi a la Deixalleria.   

Del sorteig general, Raquel Cid, de Bigues i Riells, ha estat la guanyadora del primer 
premi, consistent en dues entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de 
MotoGPTM 2015. A més, s'han repartit 26 premis consistents en un kit de contenidors 
per a la recollida selectiva, un per cada deixalleria del Vallès Oriental. 



 
 
 
Engega la 4a edició de la campanya Sóc responsable  d'identificació i 
esterilització d'animals de companyia  
 
Un altre any, s'ha iniciat aquesta campanya de tinença responsable d'animals que 
promou l'esterilització a preus promocionals en col·laboració amb els centres 
veterinaris de Catalunya. La intenció de la campanya liderada per la Fundació per a 
l'Adopció, l'Apadrinament i Defensa dels Animals (FAADA), és conscienciar sobre la 
importància d'esterilitzar els animals de companyia per reduir els abandonaments, 
millorar la seva salut i comportament. Aquesta iniciativa compta amb el suport de 
l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Del 3 de març al 30 de maig, 
un centenar de centres veterinaris de Catalunya ofereixen preus especials per 
esterilitzar i/o identificar gats, gossos i fures.  

A Sant Celoni , hi participa el centre veterinari NouVet (carrer Esteve Cardelús, 
18. Telèfons 93 749 35 07 / 633 603 613).  
Les clíniques veterinàries col·laboradores amb la campanya es poden trobar al 
web www.socresponsable.org. Per a més informació i per inscriure l'animal a la 
campanya es pot fer a través del formulari present al mateix web, o contactant amb 
FAADA : Tel 902 222 341 - 93 624 55 38 (Ext. 3) - 679 628 743 
socresponsable@faada.org 
 
 
 Exposició del Cens electoral del 6 al 13 d'abril  
 
Amb motiu de les Eleccions Municipals de 24 de maig de 2015, la llista del Cens 
electoral del municipi es pot consultar fins al 13 d'abril a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 
(edifici del Safareig) i a la Secretaria de l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1, 1r pis). 
 
 
 
Avís tall a l’accés a Sant Celoni pel carrer Doctor  Trueta  
 
Segons informa del servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, entre les 20 
hores de dijous 9 d’abril i les 7 del matí de divendres dia 10 romandrà tallat l'accés a 
Sant Celoni des de la C-35 al Pk 55+400, carrer Dr. Trueta,  per tal d'efectuar la 
reparació urgent de dos pous. Durant aquest període de temps, es recomana entrar al 
municipi per la Porta de Llevant. 
 
 
Diumenge esportiu: III Duatló de Muntanya i II Iron kids de Sant Celoni  
 
Diumenge, 12 d'abril de 2015 a 2/4 de 10 matí del Sot de les Granotes sortirà la III 
Duatló de Muntanya de Sant Celoni  organitzada pel Club Triatló Baix Montseny. 
Seran 5 Km de córrer - 18Km de BTT - 2.5 Km de córrer. Més informació i Inscripcions 
awww.triatlobaixmontseny.org 

Per fer de voluntari cal contactar amb al mail triatlobaixmontseny@gmail.com. 
 
A partir de les 12 h,  II IronKids Sant Celoni,  curses de 250 a 1.000 metres per a 
nens i nenes des de P3 fins a 4t d'ESO organitzades per IronMan Barcelona. Les 
inscripcions són gratuïtes i totes les escoles de Sant Celoni hi són convidades. Es 
lliura una bossa amb obsequis a tots els participants. 



Horaris i categories: 

• A les 12 h: 1000 metres , per a nois i noies d'ESO (1r, 2n, 3r i 4t) 

• A les 12.15 h: 1000 metres , per a nens i nenes de Cicle Superior de primària (5è i 6è) 

• A les 12.30 h: 750 metres , per a nens i nenes de Cicle Mitjà de primària (3r i 4t) 

• A les 12.45 h: 500 metres , per a nens i nenes de Cicle Inicial de primària (1r i 2n) 

• A les 13 h: 250 metres , per a nens i nenes d'infantil (P3, P4 i P5 que podran córrer 
amb pares/acompanyants). 

Per a participar és indispensable inscriure's abans del divendres 10 d'abril 2015 a 
través de la pàgina web: www.ironkids.cat, escollir circuit Sant Celoni i emplenar tots 
els camps que us demanen. Només mitjançant aquesta inscripció es gaudeix de 
l'assegurança obligatòria. 
 
 


