
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 25 de febrer de 2016 
 

 
 

• S'inicia a Sax Sala Reenganxa't a la feina!, el nou projecte per a ajudar a 
joves d’entre 16 i 29 anys a trobar feina. Les inscripcions finalitzaran el 
dia 9 de març 
  

• S'obre el període de renovacions de les prestacions al pagament de 
lloguer 2016. L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny te n’informarà! 

 
• Joves de l’Escola Municipal de Música i d’un cor del nord de França 

cantaran junts aquest dissabte a les 6 de la tarda a l’Ateneu 
 

• Visita guiada de l'exposició Estels, ermites i esglesioles del Montnegre i el 
Corredor a càrrec de Mariano Pagès aquest diumenge a les 6 de la tarda a 
la Rectoria Vella 
 

• Fes-te Voluntari per la Llengua a Sant Celoni. Inscripcions obertes fins el 
4 de març!  
 

• Entitats, voleu muntar barraca per festes? Inscripcions obertes del 22 de 
febrer al 9 de març. Les entitats que compleixin els requisits i ho vulguin 
sol·licitar podran demanar-ho a l'OAC 
 

• Comença el 4t Concurs d'Històries mòbils que enguany també s'obre als 
majors de 30 anys. La Biblioteca l'Escorxador ofereix un taller pràctic per 
utilitzar eines de disseny i maquetació de cara a participar al concurs 
 

 
 
 
 
S'inicia a Sax Sala Reenganxa't a la feina!, el nou projecte per a ajudar a joves 
d’entre 16 i 29 anys a trobar feina 
 
Les inscripcions finalitzaran el dia 9 de març  

Properament s'iniciarà Reenganxa't a la feina!, un nou projecte dins el marc de la 
Garantia Juvenil (Programa Integral) que es desenvoluparà a Sax Sala-Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny. La Garantia Juvenil té com a objectiu la 
reducció de l'atur juvenil, i la Fundació Gentis amb la col·laboració de l'Ajuntament de 
Sant Celoni sumen esforços en la consecució d'aquest objectiu. 

Es tracta d'un programa específic i singular per a ajudar a joves inscrits al programa de 
Garantia Juvenil a trobar feina i a millorar les seves competències a l'hora de fer 



recerca laboral. Els joves participants podran disposar del suport, orientació i 
acompanyament personalitzat d'un tècnic en la construcció del seu objectiu 
professional i en les actuacions que acompanyin a l'assoliment d'aquest objectiu. Es 
durà a terme una prospecció d'empreses per tal de poder oferir contractacions 
d'aquests joves en empreses del territori. 

El programa es realitzarà a Sax Sala i el seu desenvolupament serà flexible i 
adaptable a les necessitats dels participants. Es tracta d'una metodologia innovadora 
de construcció a partir de la pròpia necessitat i on els joves seran els màxims 
protagonistes. 

Les inscripcions finalitzaran el dia 9 de març i la data d'inici del programa es preveu 
per el dia 15 de març. 

Si ets jove entre 16 i 29 anys i vols treballar, aquesta és la teva oportunitat! Vine a Sax 
Sala i informa't. T'ajudarem en la inscripció a Garantia Juvenil i t'informarem del 
programa Reenganxa't a la feina! 

Informa't a : 
Sax Sala-Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny 
Tel. 938674175 - 608814803 
formacio@santceloni.cat 
www.santceloni.cat/formacioocupacional 

 
 
S'obre el període de renovacions de les prestacions al pagament de lloguer 2016 
 
Del 29 de febrer a l’1 d’abril s’obre el període de renovacions de les prestacions de 
lloguer per a antics perceptors: persones que ja han estat beneficiàries de la prestació 
permanent l'any 2015, són majors de 65 anys a data 31 de desembre de 2012 
(expedients LJ) i han tingut resolucions favorable ens les convocatòries dels anys 
anteriors. 
 
Per a consultar els requisits: www.santceloni.cat/habitatge 
Més informació: Oficina Local d’Habitatge (C/Bruc, 26. Tel 93 864 12 15) 
 
 
 

 

Joves de l’Escola Municipal de Música i d’un cor del nord de França cantaran 
junts aquest dissabte a les 6 de la tarda a l’Ateneu 

El cor jove de l’Escola municipal de Música de Sant Celoni actuarà amb una coral de 
joves provinent del nord de França, el Chor Maîtrise de Seine-Maritime de Normandia, 
que aquests dies està fent una estada a Catalunya, aquest dissabte a les 6 de la tarda. 
La trobada entre els nois i noies dels dos cors s’iniciarà amb un matí de treball conjunt 
on s’assajarà un repertori comú dirigit pels directors de les dues corals. Tot seguit, i 
després de dinar, la jornada acabarà amb un concert, obert a tot el públic, a les 6 de 
la tarda a la Sala Petita de l’Ateneu. 

El programa és el següent: 



Cor Jove del CME de Sant Celoni 
What a wonderful world                               Bob Thiele 
Hallelujah (Shrek)                                       Leonard Cohen 
I’m a believer (Shrek)                                  Neil Diamond 
 
Núria Molins, directora 
Xavier Fort, guitarra 

Cor juvenil Maîtrise de Seine‐Maritime 
Jubilate Deo                                                Manolo da Rold 
Ave Maria                                                    Charles Gounod 
The Armed Man                                           Karl Jenkins 
    Kyrie 
    Sanctus 
    Benedictus 
    Agnus Dei 
    Hymn before action 
Alice'sTheme                                               Danny Elfmann 
The Lord bless you and keep you                  John Rutter 
 
Mathias Charton, director 
Vincent Laissy, piano 

Cor Jove del CME de Sant Celoni i Cor juvenil Maîtrise de Seine‐Maritime 
May it be (El senyor dels anells)                    Enya 
Somewhere in my memory (Sol a casa)         John Williams 

 
Visita guiada a l'exposició Estels, ermites i esglesioles del Montnegre i el 
Corredor a la Rectoria Vella  
 
Aquest diumenge a les 6 de la tarda, Mariano Pagès explicarà els secrets de la 
fotografia nocturna  

Aquest diumenge a les 6 de la tarda s’ha programat  la visita guiada a l’exposició 
Estels, ermites i esglesioles del Montnegre i el Corredor, a càrrec de Mariano Pagès, 
autor de les fotografies. 

Mariano Pagès guiarà els assistents en aquesta ruta on respondrà tot tipus de 
preguntes i parlarà dels secrets de la fotografia nocturna, com es pinta la llum o les 
peripècies que passa un fotògraf quan vol que s'apagui l'enllumenat públic que hi ha a 
l'entorn d'una església per poder-la fotografiar a les fosques. 

Mariano Pagès d'Urso (Avellaneda, 1976) és un argentí d'origen català que viu a Santa 
Maria de Palautordera, al peu del Montseny, des de 2002. Va estudiar arquitectura a la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. És tècnic superior en projectes d'edicació civil i 
treballa com a professional de l'àmbit educatiu infantil i juvenil. Pel que fa al món de la 
imatge, és fotògraf autodidacte i realitzador audiovisual. Enamorat de la muntanya, 
l'any passat ja ens va sorprendre amb una exposició i un llibre sobre les esglesioles 
del Montseny. La mostra que ara es pot veure a la Rectoria Vella i el volum que la 
recull són els seus germans. 

L'exposició restarà oberta fins el 13 de març a Rectoria Vella (Parc de la Rectoria 
Vella, s/n) 



L'horari és el següent: Dijous, divendres i dissabtes, de 17 a 20 h. Diumenges i festius, 
de 11:30 a 13:30 h, i de 17 a 20 h 

 
 
 
Fes-te Voluntari per la Llengua a Sant Celoni. Inscripcions obertes fins el 4 de 
març! 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obre el període d'inscripcions del 
seu Voluntariat per la Llengua a Sant Celoni per posar en contacte a persones que 
parlen català de manera habitual amb altres que no s'atreveixen amb l'objectiu d'ajudar 
a guanyar fluïdesa i confiança. 

Aquesta nova edició comença al març i s'adreça a persones majors de 18 anys que 
disposin d'una hora a la setmana durant deu setmanes per tal de trobar-se amb altres i 
parlar en català. La participació al Voluntariat per la llengua facilita que les persones 
que tenen coneixements de llengua catalana i encara no la parlen, guanyin prou 
fluïdesa per incorporar-la de manera natural en les activitats quotidianes, laborals o de 
relació social. Al mateix temps, fa que les persones que parlen habitualment el català, 
no canviïn de llengua si s'adrecen a persones desconegudes o que són originaris de 
fora de Catalunya. 

Tant si vols deixar-te anar a parlar en català com si vols ajudar a algú a fer-ho, adreça't 
a l'Oficina de Català de Sant Celoni (Parc de la Rectoria Vella, s/n) fins al 4 de març i 
dóna les teves dades personals per poder participar. 

 
 
Entitats, voleu muntar barraca per festes? Inscripcions obertes del 22 de febrer 
al 9 de març 
 
Les entitats que compleixin els requisits i ho vulguin sol·licitar podran demanar-
ho a l'Oficina d’Atenció Ciutadana 

Totes les entitats que estiguin interessades en fer barraca durant els dies de la Festa 
Major de setembre de 2016, Cap d'Any, i Carnestoltes 2017, ho podran sol·licitar 
mitjançant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c. Campins 24, edifici El 
Safareig). 

Com altres anys s'hauran de complir uns requeriments acordats en les reunions de la 
comissió de barraques: 

• Ser una entitat legalment constituïda, sense ànim de lucre amb els estatuts i el 
NIF actualitzats propis, amb una antiguitat mínima d'un any. 

• Realitzar una memòria on s'especifiqui que l'associació té una dinàmica activa 
en el teixit associatiu de la vila (seguiu aquest model) i que les seves activitats 
van adreçades a  la població ) 

El termini de presentació de la sol·licitud es del 22 de febrer al 9 de març de 2016. 

Podeu demanar més informació a la Rectoria Vella, els dilluns, dimecres i divendres de 
9 a 13.30 h, trucant al  93 864 12 13 o bé enviant un correu electrònic a 
cultura@santceloni.cat. 



Comença el 4t Concurs d'Històries mòbils que enguany també s'obre als majors 
de 30 anys  
 
La Biblioteca l'Escorxador ofereix un taller pràctic per utilitzar eines de disseny i 
maquetació de cara a participar al concurs 
 

L'Ajuntament de Sant Celoni i la Biblioteca l'Escorxador promouen novament el 
concurs de foto-microrelats Històries Mòbils que combina les noves tecnologies i la 
creació literària. Aquest any, com a novetat, existeix una categoria per a majors de 
30 anys. 

L’objecte del concurs Històries Mòbils és fotografiar i escriure una història de la forma 
més moderna, és a dir, amb imatges, que és com escriure amb llum. I de la manera 
més antiga, amb paraules. Ha de ser una història curta, escrita, fotografiada i muntada 
per l’autor. En definitiva, un foto-microrelat, amb paraules i imatges. 

Poden participar-hi totes les persones físiques, segons l’edat que senyalen les quatre 
categories establertes, que tinguin carnet de biblioteca i tinguin la seva residència a 
qualsevol municipi del Baix Montseny. Les categories són les següents:   

• Alumnes de 1r a 4t d'ESO 
• Joves de 18 a 21 anys 
• Joves de 22 a 29 anys 
• De 30 en amunt 

Cada foto-microrelat haurà de constar d’un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies, i 
cada imatge ha de portar com a peu de foto, o inclosa dins la mateixa fotografia, la part 
del microrelat que li correspongui, i en format PDF. Quant a les paraules, un mínim de 
9 i un màxim de 169. 

Els treballs s'hauran d'enviar abans de les 12 de la nit del diumenge 3 d'abril al 
correu concurs.histories.mobils@gmail.com i es penjaran al facebook de la Biblioteca 
on se sotmetran a votació popular. A més de la votació popular, també hi haurà un 
jurat professional que emetrà el veredicte final. El jurat valorarà les obres tenint en 
compte les seves característiques en relació als següents criteris: 

• Interès artístic i originalitat: 40 % 
• Qualitat d'imatge: 20 % 
• Qualitat d'escriptura: 20 % 
• Resultat de la votació al Facebook: 20 % 

Els autors seleccionats en primer lloc per a cada categoria rebran com a premi 100 € 
en vals per bescanviar a botigues d’informàtica o llibreries locals. 

Enguany, s'ofereix un taller d'eines per participar al concurs on s'ensenyaran als 
assistents les eines necessàries per dissenyar, maquetar i composar la seva obra. És 
un activitat totalment gratuïta i que realitza la mateixa Biblioteca dissabte 5 de març de 
10 a 13 h. Trobareu més informació a aquest enllaç. 

Per participar, només cal omplir el formulari corresponent i esperar confirmació. Per 
qualsevol dubte, podeu consultar les bases al blog de la Biblioteca l'Escorxador 
 
 



 
 
 
 
 
 


