
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 29 d’octubre de 2015 
 
 
 

• Visita institucional de la consellera de Governació, Meritxell Borràs a Sant 
Celoni. L’alcalde Francesc Deulofeu li demana suport tècnic de cara a 
aconseguir fons europeus pel Museu del Bosc i la recuperació de l’àmbit 
de la Força 

 
• Trobada per estendre serveis supramunicipals com el CDIAP i el Pla de 

drogodependències a tots els municipis del Baix Montseny  
 

• La tapa oferta pel Bar 3JJJ guanya el Corretapes. L'alcalde Francesc 
Deulofeu ha lliurat el diploma de guanyador al Bar 3JJJ i un accèssit al 
Bar Restaurant Villegas 
 

• Dissabte arriba al Teatre Ateneu “Tothom diu que està bé” una comèdia 
romàntica, jove, fresca i molt divertida. Promoció 2x1 pels alumnes de 
l’Escola d’Adults i dels cursos de Català de Sant Celoni 
 

• Inscripcions obertes per inaugurar l’itinerari audioguiat pel centre de la 
Vila dins les Festes de Sant Martí. Per mitjà d’un codi QR es pot accedir a 
l’audio i al text sobre els 12 punts d’interès històric i cultural 
 

• 24 persones cursen a Sax Sala la 2a edició del mòdul d’emprenedoria 
Emprèn Baix Montseny 

 
• Vols cedir o adquirir una empresa en funcionament? Al termòmetre del 

servei Reempresa, l’Ajuntament de Sant Celoni ocupa el 5è lloc en casos 
d’èxit 

 
• 240 alumnes de 5è de primària participen a una jornada d’orientació 

organitzada per l’Ajuntament  
 

• Del 2 al 5 de novembre:  període de matrícula per cursar el graduat en 
ESO a distància a l'Escola d'Adults 

 
• Encara queden places lliures pel taller d’escriptura creativa dins l’oferta 

formativa del CLIP. 6 sessions per entrar amb bon peu al món de la 
literatura 

 
 
 
 
 



Visita institucional de la consellera de Governació, Meritxell Borràs a Sant Celoni  
L’alcalde Francesc Deulofeu li demana suport tècnic de cara a aconseguir fons 
europeus pel Museu del Bosc i la recuperació de l’àmbit de la Força 
 
La consellera de Governació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs, ha estat 
aquest matí a Sant Celoni en una visita oficial a l’Ajuntament. La consellera s’ha reunit 
amb l’alcalde Francesc Deulofeu i tot seguit ha visitat la Torre de la Força i la finca on 
hi ha restes de la capella romànica de Sant Celdoni. A la trobada també  hi ha assistit 
el Secretari d’Administració Local, Joaquim Ferrer i per part de Sant Celoni, la primera 
tinenta d’alcalde, Magalí Miracle i el regidor d’Espai públic i Esports, Òscar Molés.  
 
Francesc Deulofeu ha demanat assessorament i suport tècnic de la Generalitat de 
cara a presentar-se a la propera convocatòria de fons europeus, FEDER amb dos 
projectes importants pel municipi: el Museu Europeu del Bosc i la recuperació de 
l’àmbit de la Força. La consellera Borràs ha confirmat que “estudiarem i treballarem 
conjuntament aquests projectes engrescadors que donen valor a l’entorn natural 
i patrimonial que cal preservar i donar a conèixer”.     
 
L’alcalde també ha traslladat a la consellera la “voluntat d’aconseguir la comarca 
del Baix Montseny. Això requereix un treball previ que estem fent aquesta 
legislatura  a partir de treballar coordinadament, sumant esforços i intentant 
millorar els resultats en benefici de la ciutadania”.  Per Meritxell Borràs, es un 
tema molt rellevant que cal plantejar amb tranquil·litat i en aquest sentit ha valorat “el 
plantejament sensat i de futur” que li ha traslladat Deulofeu.  
 
L’alcalde també ha demanat a la consellera de Governació de traslladar al President 
Artur Mas el màxim suport “en moments difícils i alhora il·lusionants del procés 
cap a la independència de Catalunya. A Sant Celoni més del 60 per cent van 
votar a favor de la independència. Estem a la seva disposició”.   
 
 
Trobada per estendre serveis supramunicipals com el CDIAP i el Pla de 
drogodependències a tots els municipis del Baix Montseny  
 
Sant Celoni va acollir la setmana passada una trobada dels ajuntaments del Baix 
Montseny per parlar de dos programes supramunicipals que funcionen des de fa anys i 
que podria ser interessant fer arribar a tot el territori baixmontsenyenc. Es tracta del 
CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) i de El Tritó del Baix 
Montseny (Pla de prevenció de les addiccions). 
 
Durant la trobada es va donar compte de l’evolució anual dels serveis i es van formular 
possibles nous plantejaments. En primer lloc es va fer la presentació del CDIAP, tot 
explicant la naturalesa del servei, els objectius, la configuració de l’equip professional i, 
el lliurament de dades agregades sobres infants atesos, estadístiques per municipis i 
característiques del conveni marc de sosteniment del servei que recolza la prestació 
essencial de l’Institut Català d’Assistència i Serveis socials. 
 
La regidora de Comunitat, Magalí Miracle, va explicar que el projecte es va iniciar el 
2004, amb l’objecte d’apropar el servei al Baix Montseny, atès que anteriorment calia 
desplaçar-se a Granollers. El Departament de Benestar i Família va entendre de 
seguida la idoneïtat d’obrir un CDIAP al Baix Montseny, adjudicant un contracte a un 
col·lectiu professional que s’ha mantingut des d’aleshores. Va estar fonamental per fer-
ho possible, el  Conveni per sosteniment dels servei, que fins 12 ajuntaments 
mantenen.  
 



Posterioment es va presentar El Tritó de Baix Montseny (Pla de prevenció 
d’addicions). El Tritó es va iniciar el 2004, amb l’empenta i sosteniment d’un ampli grup 
de fins 13 municipis del territori que s’ha anat ampliant progressivament, atesa la 
òptima valoració que ha rebut i que es formalitza també mitjançant un conveni 
quatrienal, ara 2013-2016. 
 
El suport de la Diputació de Barcelona, ha estat sempre present i l’alcalde de Sant 
Celoni, va destacar i agrair aquesta fidelitat i la intensa voluntat de col·laboració 
política i tècnica de què ha estat objecte el programa. 
 
Com és habitual es va fer un repàs a les accions que s’ha dut a terme aquest 2015 i de 
les innovacions pel 2016. Es va convidar els ajuntaments que no hi pren part 
actualment a incorporar-s’hi  de cara el curs 2016-17, atès que la programació i la 
dimensió actual del servei no permeten obrir-ho de manera immediata. 
 
 
 
La tapa oferta pel Bar 3JJJ guanya el Corretapes 
L'alcalde Francesc Deulofeu ha lliurat el diploma de guanyador al Bar 3JJJ i un 
accèssit al Bar Restaurant Villegas 
 
Una seixantena de persones van participar al Corretapes dins la programació de 
Tardor Gastronòmica. D'entre les tapes dels 18 restaurants participants, la més votada 
va ser el Tekata del Bar 3JJJ (carrer Jaume I, 54) seguit del Bar Restaurant Villegas 
(carrer Major, 40) amb els Farcellets de tardor.  

Entre tots els participants al Corretapes s'ha sortejat un sopar a l'establiment 
guanyador, en aquest cas al 3JJJ, i la persona premiada ha estat Laura Torreño Gala. 

 

Dissabte arriba al Teatre Ateneu “Tothom diu que està bé” una comèdia 
romàntica, jove, fresca i molt divertida  
 
Promoció 2x1 pels alumnes de l’Escola d’Adults i dels cursos de Català de Sant 
Celoni  

 

 

Aquest dissabte, a les 20h, arriba a la Sala Petita del Teatre Ateneu “Tothom diu que 
està bé” una comèdia que ens explica les històries d’un grup d’amics d’entre 20 i 30 
anys.  

Tot comença el dia que el Xavi (Dani Amor) decideix anar-se’n a viure a Barcelona 
amb el Pep (Rafa Delacroix) i el Luís (Artur Busquets). A l’estació d’autobús l’Helena 
(Noemí Costa) espera retrobar-se amb una amiga de la seva infància, la Cristina (Aïda 
Gómez). Xavi i Helena es creuen i tenen una petita conversa. A partir d’aquesta nit 



seguiren les relacions que s’establiran entre ells al llarg dels tres anys, sent la nit de 
Cap d’Any l’excusa per retrobar-se tots cinc. 

En clau de comèdia viurem les seves il·lusions i pors sobre l’amor, l’amistat, el sexe, 
els dubtes existencials i les diferències sobre la visió de la vida femenina i masculina. 

Després de l’obra, els joves actors es quedaran una estona amb el públic per parlar 
sobre l’espectacle i poder conèixer una mica millor aquesta producció fresca i 
divertida. 

Entrades a 10 €; amb carnet de la Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i carnet 
jove, 8 €. Promoció Sopar + espectacle: de 19 a 25 €.  

L’alumnat dels cursos de Català i de l’Escola d’Adults de Sant Celoni gaudiran d’un 
2x1. Només cal que aquest dissabte vagin a partir de les 19 h a Taquilles i presentin el 
seu DNI. 

Informació i venda d’entrades a www.santceloni.cat/14979 
 

 

Inauguració de l’itinerari audioguiat pel centre de la Vila dins les Festes de Sant 
Martí  
 
Per mitjà d’un codi QR es pot accedir a l’audio i al text sobre els 12 punts 
d’interès històric i cultural 
 
Inscripcions fins el 6 de novembre! 
 
En el marc de la celebració de les Festes de Sant Martí d'enguay, el diumenge 8 de 
novembre a les 11 del matí inaugurarem l'itinerari turístic audioguiat pel centre de Sant 
Celoni. 
Durant el recorregut, amb 12 punts d'interès històric i cultural, trobareu informació 
específica de cada recurs i un codi QR que us permetrà accedir a un arxiu de veu. A 
través de les narracions podreu saber quins van ser els orígens de la vila, interpretar 
els vestigis que trobem d'èpoques passades i com va evolucionar el municipi fins 
arribar als nostres dies. 
La ruta, que tindrà una durada aproximada de 2 hores, estarà guiada i finalitzarà amb 
un tastet de productes artesans al claustre de l'Oficina de Turisme. 

Cal fer la inscripció abans del 6 de novembre trucant al 93 867 01 71 o a 
www.santceloni.cat/formularis 

 
 
24 persones cursen a Sax Sala la 2a edició del mòdul d’emprenedoria Emprèn 
Baix Montseny 
 
Un total de 24 persones s’han inscrit a la 2a edició del mòdul d’emprenedoria 
Emprèn Baix Montseny que va començar el 16 d’octubre i finalitzarà el 19 de 
novembre. Com a projecte final els alumnes hauran de fer entrega del Pla d’Empresa i 
presentar la seva idea de negoci mitjançant un Pitch Elevator (conversa de l’ascensor) 
a la cloenda del mòdul. 



 
Els participants són persones emprenedores, autònoms i públic en general que vol 
ampliar i adquirir coneixements en gestió empresarial, les assignatures que integren 
aquest curs tenen una càrrega lectiva de 80 h.: Pla d’Empresa de la teoria a la 
pràctica, conèixer què és la Reempresa, el mètode Canvas, Com posar el preus als 
productes o serveis, Com captar els primers clients, Intel·ligència emocional, Com 
planificar el web de forma eficient, Seminari d’Ara Coop i Aspectes fiscals de 
l’autònom. Els experts que intervenen són reconeguts en l’entorn empresarial com 
l’Eulàlia Balañà, Mònica Mendoza, Josep Toll o la consultoria Think About Export. 
 
Aquest curs està cofinançat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Celoni i té caràcter gratuït. 
 
 
 
Vols cedir o adquirir una empresa en funcionament? Nosaltres t'ajudem! 
Al termòmetre del servei Reempresa, l’Ajuntament de Sant Celoni ocupa el 5è 
lloc en casos d’èxit 

Des del Punt de servei Reempresa de l'Ajuntament de Sant Celoni posa en contacte a 
persones que sense partir de zero desitgen emprendre amb persones que es 
plantegen cedir o traspassar el seu negoci. La setmana passada, una trentena de 
persones van assistir a la Jornada de Reempresa que va tenir lloc a Sax Sala amb 
l’objectiu de conèixer què es la Reempresa i que ofereix el Punt de Servei de 
l’Ajuntament. A Reempresa s’acompanya en el procés de tota la documentació que 
intervé en el procés de la compra venda,  l’itinerari és gratuït.  

A la jornada informativa hi van participar tant el cedent com el reemprenedor del cas 
d’èxit del supermercat de Gualba de Baix, que van traslladar la seva experiència 
positiva als assistents. 

Al termòmetre de la Reempresa, l’Ajuntament de Sant Celoni ocupa el 5è lloc en casos 
d’èxit compartint el lloc amb Tecnocampus de Mataró. Consulta les dades! 

●          Si t’estàs plantejant cedir o traspassar el teu negoci i necessites 
assessorament 
●          Si estàs pensant en obrir un negoci, però vols estalviar-te temps i diners, una 
solució es adquirir una empresa en funcionament. 

A Sax Sala t’informarem, cal adreçar-se al tel 93 867 41 75 o bé a 
creacioempreses@santceloni.cat 

 
 
240 alumnes de 5è de primària participen a una jornada d’orientació organitzada 
per l’Ajuntament  
 

Aquest dimecres 28 d’octubre s’ha celebrat una nova jornada d’orientació per les 
escoles del municipi adherides al Pla Català de l’Esport a l’Escola, organitzada per 
l’Ajuntament. En aquesta ocasió han participat un total de 240 alumnes de 5è de 
primària de totes les escoles del municipi: Josep Pallerola, la Tordera, Soler de 
Vilardell, Montnegre, La Salle, Avet Roig i Cor de Maria.  



La jornada s’ha desenvolupat a la zona esportiva de Can Sans. Al llarg de les 2 hores 
que ha durat la prova els alumnes dividits en grups de 4-5 persones havien de trobar, 
amb l’ajuda d’un mapa, les 14 fites situades a diferents punts. Els participants han 
pogut gaudir d’una dia força  assolellat per practicar esport i conèixer una part de 
l’entorn natural del nostre poble, a més d’afavorir la interrelació entre els alumnes dels 
diferents centres escolars. 

 
 
Del 2 al 5 de novembre:  període de matrícula per cursar el graduat en ESO a 
distància a l'Escola d'Adults 
 
 El període de matrícula del segon trimestre del graduat en ESO a distància és del 2 al 
5 de novembre. L'Escola d'Adults és un centre de suport de l'Institut Obert de 
Catalunya (IOC) per cursar el graduat en educació secundària. Aquests estudis estan 
adreçats a persones majors de 18 anys i permeten l'obtenció d'aquesta titulació 
bàsica. Tenen una estructura trimestral i s'obre la inscripció abans de l'inici de cada 
trimestre. Les matèries s'organitzen en tres àmbits: comunicació, científic i social. Dins 
de cada àmbit, les matèries s'estructuren per mòduls trimestrals. 

Es poden convalidar àmbits i mòduls per ensenyaments cursats i superats en altres 
estudis anteriors (EGB, ESO, FP, BUP, PQPI-PTT i altres) o bé acreditar-los amb una 
prova d'acreditació que permetrà demostrar els coneixements requerits. 

Pots accedir a més informació a la pàgina de l'IOC: http://ioc.gencat.cat 

Les persones interessades es poden adreçar al Sax Sala, del 28 d'octubre al 5 de 
novembre i demanar una entrevista d'orientació: c. Montserrat, 28 
Tel. 938674175  cfadults@santceloni.cat 

Horari d'atenció al públic: de 9 a 14 h i de 16 a 20 h 

 

Encara queden places lliures pel taller d’escriptura creativa dins l’oferta 
formativa del CLIP   
 
6 sessions per entrar amb bon peu al món de la literatura 
 
Encara queden places lliures pel curs d’escriptura creativa dins l’oferta formativa 
municipal de tallers trimestrals, el CLIP.  El curs s’estructura en 6 sessions, els 
divendres de 19 a 21h i començarà el 13 de novembre al Centre Municipal d’Expressió 
conduit per Carles  Palomo. El preu és de 60,50 €.  
 
Tens coses a dir? Vols entrar amb bon peu al món de la literatura? 
Aquest taller et donarà les eines bàsiques per a crear les teves pròpies històries. 
Coneixerem els elements de la ficció (la tesi, l'argument i els personatges), introduirem 
les tècniques narratives bàsiques (el narrador, el punt de vista, les descripcions i els 
diàlegs) i aprendrem a organitzar el procés creatiu per a treure el màxim partit del 
nostre talent. 
 
Inscripcions: www.santceloni.cat/clip 

 
 


