
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Divendres , 1 d’abril de 2016 
 
 

• S’aprova el pressupost municipal 2016 per un import  de 18.792.646 euros. 
L’objectiu ha estat fer més amb el mateix i sense a ugmentar 
l’endeutament. El Pressupost recull la major part d 'aportacions dels grups 
municipals, especialment les propostes del PSC 
 

• Dilluns es posen a la venda les entrades per a la p rogramació d’abril a 
juny del Teatre Ateneu de Sant Celoni. Blaumut, Gem ma Humet i Los 
Galindos, entre els espectacles programats. 
www.santceloni.cat/teatreateneu 

 
• Nous cursos al Sax Sala per ajudar-te a trobar fein a. Consulta l'oferta i 

apunta-t'hi ja! 
 

• Inscripcions obertes per anar al Museu del Disseny de Barcelona dins la 
programació de Sortides Culturals 2016 que organitz a l’Ajuntament 
 

 

 
S'aprova el pressupost municipal 2016 per un import  de 18.792.646 euros  
 
L’objectiu ha estat fer més amb el mateix i sense a ugmentar l’endeutament 
 
El Pressupost recull la major part d'aportacions de ls grups municipals, 
especialment les propostes del PSC 

El pressupost municipal de Sant Celoni i la Batllòria per aquest any 2016 és de 
18.792.646 euros. L’objectiu de l’equip de Govern, format per CiU i ERC, ha estat fer 
més amb els mateixos recursos i sense augmentar l’endeutament. Aquest objectiu s’ha 
aconseguit orientant al màxim la despesa en la prestació de serveis directes al ciutadà. 

Les principals novetats respecte el 2015 és l’augment d’un 7,5 % en temes 
d’Educació  (dirigit a ajudes per a llibres, sortides escolars, reforç a les competències 
científiques i tecnològiques i escola d’adults); l’increment d’un 16,6 % a Serveis 
Socials  que suposa augmentar en 103.000 euros les ajudes socials (habitatge, 
beques menjador, suport alimentari, teleassistència, etc.); un 4 % més a Ocupació  
que contempla  70.000 euros per la implantació de plans d’ocupació propis i la 
disminució d’un 13% en les despeses per als respons ables polítics . 

El pressupost preveu un pla d’inversions de 3 anys, 2016-2018, amb un cost total de 7 
milions d’euros. En aquest apartat destaca la nova escola Soler de Vilardell, el nou 
edifici per a FP de l’Institut Baix Montseny,  l’ampliació de la Biblioteca l’Escorxador, la 
remodelació de la plaça Josep Alfaras, el projecte de la piscina descoberta, les 



millores en accessibilitat als carrers, les millores en equipaments esportius i pistes de 
barri, entre altres. 

Pel que fa a la Batllòria , el pressupost recull la remodelació del Camp de Futbol de 
gespa, la coberta de les pistes poliesportives i la millora del cementiri, entre altres 
inversions. 

El treball del pressupost amb tots els grups del consistori s’ha allargat gairebé 2 mesos 
i s’han pogut incorporar la major part d’aportacions dels grups municipals, de 
les que en destaquen l’augment de les partides de S erveis Socials, Educació  i 
Ocupació a proposta del PSC i la proposta d’adequac ió d’una zona d’aparcament 
al carrer Montserrat per part d’ICV.   

 El pressupost per a l’any 2016 es va aprovar amb  12 vots a favor (Convergència, 
ERC i PSC), 1 abstenció (ICV) i 4 vots en contra (CUP). 

 
 
Dilluns es posen a la venda les entrades per a la p rogramació d’abril a juny del 
Teatre Ateneu de Sant Celoni  
 
Blaumut, Gemma Humet i Los Galindos, entre els espe ctacles programats 

Amb nova imatge i moltes sorpreses, dilluns 4 d’abril es posaran a la venda les 
entrades de la programació ATENEU d’abril a juny del Teatre Ateneu de Sant Celoni. 
Una programació que aquesta temporada aplega: 

• la programació estable de teatre i música dels dissabtes, a les 8 del vespre  
• la programació familiar de cada primer diumenge de mes a les 12 del migdia  
• la programació d’activitats proposades des de les entitats i col·lectius de Sant 

Celoni  
• la programació GPS (Girem Propostes Singulars)  

GPS (Girem Propostes Singulars) és una de les novetats que us proposem amb 
moltes ganes. Es tracta d’una programació conjunta del Teatre Auditori de Granollers, 
del CECUCA de Cardedeu i del Teatre Ateneu de Sant Celoni, orientada a donar 
suport a la creació contemporània a través d’espectacles no convencionals cercant 
racons més innovadors o espais alternatius per jugar amb les diferents disciplines 
artístiques i mobilitzar nous públics d’una població a una altre, d’un teatre a un altre. 

El programa inclou més d’una desena d’espectacles que combinen, teatre, música, 
circ, titelles i espectacles no convencionals.  

• Dissabte 9 d’abril, engeguem amb música. Gemma Humet, amb Pau 
Figueres  a la guitarra, ve a presentar-nos Si canto enrera a Sant Celoni, el seu 
primer disc. 

• El cap de setmana del 16 i 17 d’abril, Els Atrevits , el grup de teatre de l’Esplai 
de la Gent Gran, sota la direcció de Joaquim Mayugo, ens proposen un 
espectacle de play back Sí, a la música. 

• Divendres 22 i dissabte 23 d’abril, continuem amb programació Feta a Sant 
Celoni. Serà Tramoia  qui en presenta una adaptació pròpia de la sèrie de TV3 
CITES.  



• Dissabte 23 i diumenge 24 d’abril el primer GPS de la temporada. Los 
Galindos  plantaran tot el cap de setmana de Sant Jordi la seva iurta (un petit 
circ de lona i fusta originaria dels nòmades de Mongòlia i Kazakhstan) a la 
plaça de la Biblioteca per presentar-nos Maiurta, un espectacle de modelatge 
plàstic i vivències, de circ d’entranya, que ens suggereix viatjar a la pròpia 
intimitat. Una experiència musical. Un divertiment poètic i acollidor per a tots els 
públics. 

• Dissabte, 30 d’abril, serà l’hora de You say tomato. Anna Moliner i Joan 
Negrié  ens expliquen la història d’amor d’en Santi i la Rosó, ell fill d’una saga 
d’orquestristes i ella nena prodigi televisiva, que, després de 10 anys de relació 
es plantegen cap a on va la seva història. 

• El primer diumenge de maig, programació familiar amb Les Supertietes. La 
Queralt serà tieta i demana ajuda a les seves amigues de sempre, la Magda i la 
Bàrbara. Amb contes, màgia i les seves amigues, la Queralt descobrirà com ser 
una Supertieta. 

• Dissabte, 14 de maig, Pell de fang, una proposta diferent del col·lectiu 
Marábula Barcelona · Berlin que elles mateixes defineixen com a  instal·lació 
performativa interdisciplinar, ceràmica, música, il·luminació i expressió gestual. 

• Dissabte, 21 de maig, serà l’hora de Blaumut que venen a presentar-nos el 
seu nou treball El primer arbre del bosc. A més a més, aquesta vegada, també 
pujarà a l’escenari el Cor Jove del Centre Municipal d’Expressió a fer unes 
col·laboracions amb la banda de pop de Barcelona. 

• Diumenge, 29 de maig, l’Associació Ateneu de Sant Celoni ens porta la música 
de Duke Ellington de la mà de la Big Band Jazz Maresme  al Teatre.  

• El primer diumenge de juny, com sempre, programació familiar. Serà 
diumenge, 5 de juny , de la mà de La Bleda , la pallassa, que ens muntarà Una 
paradeta particular. Mai havia estat tan divertit anar a mercat! 

• Tancarem programació diumenge, 12 de juny, amb el 2n GPS de la temporada. 
The Hole & Corner Travel Agency, una proposta de Marga Socies  que ens 
porta a casa un tour fet a mida per a diferents paisatges urbans, humans, 
íntims i geodimensionals. L’ inici d’aquest recorregut ple d’ironia i tendresa serà 
als Jardins de la Rectoria Vella. 

 
Tota la informació i venda d’entrades a www.santceloni.cat/teatreateneu 
 
 
Inscripcions obertes per anar al Museu del Disseny de Barcelona dins la 
programació de Sortides Culturals 2016 que organitz a l’Ajuntament  

La primera sortida de la programació de Sortides Culturals previstes per l'any 2016 
tindrà lloc dissabte 16 d’abril al Museu del Disseny, a Barcelona. 

El preu inclou: viatge amb autocar, visites guiades a dues de les col·leccions més 
interessants: El cos vestit (evolució de les formes de vestir) i Disseny de productes 
(objectes dels darrers 70 anys). El preu no inclou l'entrada al museu, que és de 4 €, i 
es recolliran a l'autocar. 
     
Les inscripcions i pagament de la sortida es realitzaran del dimecres 30 de març al 
dimecres 6 d'abril, a l'horari de matins de 8 a 3 a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament 
(Rectoria Vella). El pagament s'ha de fer amb qualsevol targeta de crèdit. Per reservar 
places per telèfon o per a qualsevol dubte, es us podeu posar en contacte mitjançant 
el telèfon 93 864 12 13 . 

 



 
Nous cursos per ajudar-te a trobar feina. Consulta l'oferta i apunta-t'hi ja!  

El Servei Municipal d'Ocupació Sant Celoni, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de 
les persones que es troben en situació d'atur i poder incrementar les seves 
possibilitats de trobar feina millorant la seva qualificació professional, ha programat 
una oferta variada d'activitats gratuïtes, amb el cofinançament de la Diputació de 
Barcelona a través del Recull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació 2016. 

El Calendari i horaris de les sessions programades, que es duran a terme al Sax Sala, 
és el següent: 

Curs  Dates  Horari  

No hi ha segones oportunitats per a les primeres 
impressions: L'entrevista de feina 18, 20 i 22 Abril De 9.15 a 

13.15 

Com trobar ofertes de treball Maig  
Com escollir els canals de recerca de feina més 
adients pel meu perfil 7 de juny De 9.15 a 

13.15 

Com crear un perfil Linkedin i que sigui atractiu 26, 28 i 30 de 
setembre 

De 9.30 a 
12.30 

Xarxes socials. Comunica't i comparteix 19, 21, 24, 26, 28 i 
31 d'octubre  

De 9.15 a 
13.15 

Ocupa't: Dissenya el teu pla 16, 18, 21 i 23 de 
novembre 

De 9.15 a 
13.15 

Coaching. Autoconeixement, motivació i recursos 
per un millor posicionament 

12, 14, 16, 19 i 21 de 
desembre 

De 9.15 a 
13.15 

 Totes les formacions es portaran a terme al Sax Sala-Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny. Per fer les inscripcions, ompliu aquest formulari.  

Si voleu fer qualsevol consulta referent a les formacions podeu trucar al 93 867 41 75 i 
demanar pel Servei Municipal d'Ocupació, o fer arribar un correu electrònic a 
orientaciolaboral@santceloni.cat. 

 

 

 


