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Amb la seva obertura per Festes de Sant Martí, volem que tothom vingui, entri i 
gaudeixi del nou equipament, que aquest darrer semestre de 2016 potser encara 
serà una mica de transició però que ja de cara a 2017, volem que funcioni com 
un tot, bar i teatre, arribant a nous públics i esdevenint un nou referent comarcal, 
que aculli a tota mena de públic, joves, gent gran, públic familiar i adult, d'arreu 
del Baix Montseny". 

Passaran pel teatre cares conegudes com en Quim Masferrer, de Teatre de Guerrilla, 
que presenta el seu espectacle Temps, o en Peyu, de l'APM, amb una història una 
mica marciana: Planeta i-Neptú. També es podrà veure André i Dorine, de la 
companyia basca Kulunka Teatro, una meravellosa història d'amor que reflexiona 
sobre la vellesa i l'alzheimer de forma delicada i emotiva, recomanada per la Fundació 
Pascual Maragall. La música arriba de la mà de Mr. & Mrs. Jones, que presenten, a 
casa, el seu segon i nou treball discogràfic: Saltar el Mur. 

També hi haurà un espectacle GPS (Girem Propostes Singulars), la programació 
conjunta del Teatre Auditori de Granollers, del CECUCA de Cardedeu i del Teatre 
Ateneu de Sant Celoni, que es va iniciar el 1r semestre de 2016, orientada a donar 
suport a la creació contemporània a través d'espectacles no convencionals que 
cerquen racons més innovadors o espais alternatius i juguen creativament amb les 
diferents disciplines artístiques. En aquesta ocasió serà el torn de Ventura, una història 
dirigida per el celoní Víctor Muñoz, que podreu gaudir a Can Ramis. Només 40 
persones a cada passi, per recórrer quatre vides diferents unides per un sol fet, 
presentades d'una manera molt peculiar. 

Pel que fa a la programació familiar, Festuc Teatre ens porten La Mongetera màgica; 
Comsona? presenta A cau d'orella, i Xip Xap Teatre presenta El llop i les 7 cabretes. 
Titelles i música pels més menuts de la casa i les seves famílies, cada 1r diumenge 
d'octubre, novembre i desembre. 

Per inaugurar el nou Bar per Festes de Sant Martí, el cap de setmana de l'11, 12, 13 i 
14 de novembre, s'han programat espectacles d'entrada gratuïta per convidar a 
tothom, petits, grans i mitjans a venir al Teatre i a conèixer la nova imatge de 
l'equipament: 

• Divendres a la nit, concert d'Hotel Cochambre, per a la gent de mitjana edat 
• Dissabte a la nit, sessió de DJ amb LeeBeats i Kevin Granados, per convidar 

a la gent més jove a sentir-se l'espai una mica seu també. 
• Diumenge al matí, concert del grup d'animació infantil El Pot Petit, que farà 

saltar i ballar a els més petits i les seves famílies 
• I diumenge a la tarda, ball amb l'Orquestra Què Tal, pensant amb la gent gran 

que li agrada ballar. 

Per últim, dins la programació “Fet a Sant Celoni”, hi trobem música de la mà del grup 
de pop-rock melòdic 27 Contradicciones; la 1a edició del Felabration a Sant Celoni, 
un esdeveniment que se celebra cada any a escala mundial, Lagos, Londres, París, 
Nova York, Madrid, Granada i Barcelona, per recordar el llegat del músic i activista 
Fela Kuti; la soprano Júlia Farrés-Llongueras i el pianista Daniel Blanch, de La Fàbrica 
de Lied, amb Rafael Ferrer i les seves cançons. I també hi trobem teatre en 
majúscules, ja que Rebrot Teatre i l'Escola de Dansa Esther Cortés, no deixarà 
indiferents amb el seu darrer muntatge Mary Poppins, el musical, que es podrà veure 
durant dos caps de setmana sencers. 



També trobarem dins la programació el lliurament del guardó Indaleci a la implicació 
social, que organitza per 7a vegada l'Associació Neurològica Baix Montseny i el Gran 
Show que des de l'Esplai de la Gent Gran s'organitza ja fa uns anys en benefici de la 
Marató de TV3 i que en aquesta ocasió porta per títol Aires d'Europa. 

  

 
Visita de l'alcalde i la regidora de Promoció Econòmica a la planta celonina de 
Renolit Ibérica 

La visita s'emmarca en el treball de cooperació amb el teixit empresarial per tal 
d’afavorir les condicions perquè es creï riquesa i ocupació de qualitat 

L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, i la regidora de Promoció Econòmica i 
Comunicació, Laura Costa, han visitat l’empresa RENOLIT IBERICA amb l’objectiu de 
conèixer de més a prop la planta celonina, el procés productiu i els productes que s'hi 
fabriquen. 

El Director General i el Responsable d’Administració de la planta van compartir amb 
l'alcalde dades i inquietuds pròpies del sector i de l’activitat econòmica; tot seguit, el 
Cap de Producció va realitzar una visita guiada a la planta productiva per tal de copsar 
de primera mà els processos de fabricació dels productes que s’hi elaboren, 
d’aplicació a nombrosos sectors. RENOLIT IBERICA, empresa capdavantera en la 
fabricació de làmines de revestiment per piscines i per aïllaments, exporta un 85% de 
la seva activitat i compta amb una plantilla estable de 239 empleats directes a la planta 
de Sant Celoni. La planta celonina produeix material per a recintes aquàtics equivalent 
a unes 50.000 piscines a l’any, planta des d’on la multinacional alemanya fabrica 
30.000 tones d’aquest producte. La facturació d’aquesta activitat arriba als 40 milions 
d’euros anuals. 

La visita a RENOLIT IBERICA que es va fer el 16 de setembre, s'emmarca en el treball 
de cooperació amb el teixit empresarial per tal d’afavorir les condicions perquè es creï 
riquesa i ocupació de qualitat. Amb l’enfortiment d’aquest vincle s’incentiva la creació 
de sinèrgies, el desenvolupament econòmic local, la detecció de les principals 
necessitats empresarials i el foment de la col·laboració públic-privada per a nombrosos 
projectes d’interès comú i general. 

 

Més d'un centenar d'alumnes a la conferència d'inauguració del curs de l'Escola 
d'Adults 

L’Escola d'Adults ha començat el curs aquesta setmana amb una conferència 
inaugural sobre la motivació per a l’aprenentatge al llarg del cicle vital a càrrec de la 
psicòloga Lídia Costa Ballonga. Durant la inaguració, l’alcalde Francesc Deulofeu va 
presentar el Pla d’educació al llarg i ample de la vida que té l’objectiu de "crear una 
xarxa ben articulada de tots els serveis i dispositius dels àmbits d’educació, 
ocupació i empresa per tal de coordinar esforços i preveure nous programes de 
formació i inserció, assegurar així que les oportunitats educatives, laborals, 
personals i socials arriben a tota la ciutadania”. 

La psicòloga que va guiar la conferència, Lídia Costa, va encoratjar els alumnes a 
superar les etiquetes i els va animar a obrir nous camins mentals per desenvolupar les 



seves capacitats amb il·lusió, esforç i perseverança. "El nostres cervell i el nostre 
cos estan preparats per aprendre al llarg de tota la vida", va assegurar, i va animar 
al nou alumant a escollir nous aprenentatges que permetin desenvolupar capacitats 
que els ajudaran a créixer com a persones i augmentar les seves oportunitats laborals 
i socials. 

L’Escola d’Adults comença el curs amb més de 600 alumnes matriculats en els 
diferents cursos que ofereix des dels ensenyaments inicials, el graduat en educació 
secundària, les proves d’accés a la formació professional i la universitat, l’alfabetització 
digital i l’aprenentatge de l’anglès, alemany i francès. Aquest curs encara queden 
places vacants als ensenyaments de certificat, graduat en educació secundària 
presencial, curs de preparació a les proves d’accés a grau mitjà i idiomes. 

Per a més informació: 
Sax Sala 
c. Montserrat, 28 
Tel. 93 867 41 75 
cfadults@santceloni.cat 
www.santceloni.cat/saxsala 

 

Obertes les inscripcions per formar part del Grup de Suport Emocional i Ajuda 
Mútua per a persones cuidadores no professionals  

El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) és un espai de relació, de suport 
psicològic i d'intercanvi d'experiències i ajuda mútua entre persones cuidadores no 
professionals, organitzat per la Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Celoni i 
amb la col·laboració de la Fundació Uszheimer. No és un curs de formació. 

Els objectius del grup són evitar la sobrecàrrega emocional i física de la cura, conèixer 
altres persones cuidadores, evitar la soledat i disminuir l'estrès. 

Les sessions disposen de l'ajut d'un psicòleg, i es faran els dimecres de 10 a 11.30 h, 
a l'edifici Comunitat (pl. Josep Alfaras, 6). Hi haurà 10 sessions d'una hora i mitja 
cadascuna. La primera sessió es farà el 28 de setembre de 2016. 

Les persones que hi participin s'han de comprometre a: 

• Voler compartir la seva experiència de cuidadora amb les altres persones que 
es troben en la mateixa situació que ella. 

• Assistir a totes les sessions. 

Les persones interessades, podeu contactar amb l'Àmbit de Comunitat, al tel. 93 864 
12 12, o a l'a/e comunitat@santceloni.cat 

 
 
 

Descoberta i recol·lecció de plantes amb el geògraf  Josep M. Panareda  aquest 
dissabte al matí a la Batllòria 



Aquest dissabte a les 10 del matí s’ha programat una caminada pels voltants de la 
Batllòria, seguint el curs de la Tordera, per conèixer les plantes que ens envolten i les 
seves propietats a càrrec del geògraf i divulgador Josep M. Panareda. El punt de 
trobada serà la plaça de l’Església i la durada de la sortida és d’unes 3 hores.  
L’activitat compta amb la col·laboració del Centre de Documentació del Parc Natural 
del Montnegre i el Corredor. 

Visita comentada a l'exposició 40 anys de recerca a l'entorn del medi de Martí 
Boada aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella  

Aquest diumenge a les 6 de la tarda, el científic ambiental, geògraf i divulgador celoní 
Martí Boada farà una visita comentada a l'exposició 40 anys de recerca a l'entorn del 
medi, a la Rectoria Vella.  

L'exposició dóna a conèixer els principals esdeveniments vinculats amb el món de la 
recerca i la divulgació en el camp ambiental que han tingut lloc a escala local 
(Montseny-Montnegre), nacional (Catalunya) i global (món), al llarg de les darreres 
quatre dècades, i culmina amb una proposta oberta al futur: el Museu Europeu del 
Bosc. 

L'exposició resta oberta al públic del 3 de setembre al 30 d'octubre, a la Rectoria Vella, 
i es pot visitar els dijous, divendres i dissabtes, de 5 a 8 del vespre; i els diumenges i 
festius, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre 

Hi haurà una altra visita comentada el diumenge 16 d'octubre a les 6 de la tarda 

 
 
La plataforma Baix Montseny Acull organitza l'espectacle Refusats en suport a 
les persones refugiades els dies 1 i 2 d’octubre 

Refusats és un espectacle multidisciplinari que neix amb uns objectius clars: esdevenir 
un espai de conscienciació i reflexió sobre el drama dels refugiats que estem vivint 
actualment 

L'espectacle sorgeix de l'afany de les persones que formen part de Baix Montseny 
Acull per difondre i fer reflexionar sobre la crisi de refugiats que lluny d'apaivagar-se, 
s'agreuja dia rere dia. Les funcions seran l'1 d'octubre (20 h) i el 2 d'octubre (18 h) al 
Centre Cultural de Cardedeu (CECUCA). 

El preu de les entrades és 15 € (12 € reduïda) i també hi haurà fila zero per a aquella 
gent que no pugui venir però que vulgui contribuir econòmicament. Tota la recaptació 
anirà destinada a dues ONG catalanes que treballen sobre el terreny: Stop Mare 
Mortum i Proactiva Open Arms. 

El drama dels refugiats és l'eix principal de l'espectacle, el motiu i la finalitat. 
L'espectacle constarà de peces teatrals, de números de música i dansa, tots creats 
especialment per a aquesta funció. Amb cada peça, cada esquetx, pretenem acostar-
nos una mica, humilment, a la situació que estan vivint milions de persones: la guerra, 
la travessia fins a la costa europea i l'estada en camps de refugiats, a l'espera que 
s'obrin les fronteres. A més, també hi haurà un muntatge audiovisual, en què persones 
involucrades d'una manera o altra amb aquest drama ens n'exposaran la seva visió. 



Les entrades poden ser per Internet, o presencialment, a les taquilles del CECUCA. 

 

Descompte d'un 75% en la inscripció al Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes 

El Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes inicia la temporada amb un 
descompte en el preu d'inscripció del 75%. L'oferta és vàlida fins el 15 d'octubre. 
Consulteu l'oferta de serveis del CME Sot de les Granotes (Francesc Macià, 15 - Tel. 
93 848 69 13, a/e: santceloni@ufec.cat 

 


