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properament es comencin a fer les façanes i particions d’obra en paral·lel a l’estructura 
del gimnàs i l’estesa de xarxes exteriors de sanejament o pluvials. Pel que fa a les 
obres del nou edifici de tallers de FP a l’Institut Baix Montseny, aquest estiu s’ha 
treballat per finalitzar la nova pista esportiva i l’aula vida (cantina) de forma que el 
primer dia de classe ja han estat disponibles per als alumnes. En aquests moments es 
treballa en l’execució de la fonamentació de l’edifici, que es preveu tenir acabada a 
finals de setembre. 

Aquestes obres les està executant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni contribueix al seu finançament a partir d’un 
conveni pel qual aportarà un total de 1.500.000 Euros per a l’execució de tots dos 
edificis. Totes dues obres tenen un termini d’execució fins a finals d’aquest curs 
escolar de forma a que a principi del curs 2017-2018 ja estiguin disponibles per al seu 
ús. 

 
 
Es necessiten voluntaris per ajudar a infants de primària a millorar la 
comprensió lectora. Tu pots? 

La Biblioteca l'Escorxador busca voluntaris per participar en el projecte educatiu 
d'Acompanyament Lector - Lecxit, que consisteix a acompanyar nens i nenes de 
primària amb dificultats de lectura en el descobriment del gust per llegir, millorar la 
seva comprensió lectora i conèixer els usos de la biblioteca. 

Per ser voluntari o voluntària és necessari ser major de 16 anys, saber parlar i llegir en 
català, disposar d'una hora mínima setmanal de dedicació i sobretot tenir ganes de 
compartir el gust per la lectura amb un infant. A canvi s'aconsegueix, a més de viure 
una vivència personal única, una formació certificada per la Fundació Jaume Bofill 
sobre el projecte Lecxit "Lectura per a l'èxit educatiu" i una certificació de l'Ajuntament 
de Sant Celoni que acredita la realització de voluntariat. 

Les persones interessades podeu adreçar-vos a l'àrea d'Educació de l'Ajuntament, a la 
Rectoria Vella (93 864 12 13) o enviar un correu electrònic a educacio@santceloni.cat   

 

 
Aquest cap de setmana comença la programació de tardor del Teatre Ateneu 
 
Quim Masferrer i l’espectacle infantil La Mongetera màgica, les dues primeres 
propostes 
 
+ info i entrades a: www.santceloni.cat/teatreateneu 

El Teatre Ateneu comença aquest cap de setmana la nova programació d'octubre a 
desembre que inclou teatre, música i titelles. El primer espectacle és aquest dissabte 
amb Quim Masferrer, de Teatre de Guerrilla, que presenta el seu espectacle Temps. 
La programació també inclou altres cares conegudes com 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) ambVentura, una 
història dirigida per el celoní Víctor Muñoz, que podreu gaudir a Can Ramis. 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 que ens porten el 
grup de pop-rock melòdic 27 Contradicciones; la 1a edició del Felabration a Sant 
Celoni, un esdeveniment que es celebra cada any a escala mundial, Lagos, Londres, 
París, Nova York, Madrid, Granada i Barcelona, per recordar el llegat del music 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 ens 
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. 

 

Punt 7 Ràdio presenta la nova temporada de programes aquest divendres a les 
21 h amb un programa especial 

Més de 30 col·laboradors ho fan possible!  

L’emissora municipal emetrà aquest divendres un programa on farà el repàs a la 
graella de programes per aquesta temporada 2016-2017.  Hi participaran tots els 
col·laboradors i col·laboradores de la ràdio explicant els seus programes i les seves 
intencions per aquest nou curs.  

A partir del dilluns 3 d’octubre a quarts de 9 del vespre, tornaran a omplir les ones 
hertzianes programes de diverses temàtiques. Les novetats seran els espais “Redondo 
y con agujero” dels dimarts al vespre, Diàlegs i Voltem pel món dels dijous.  

Programes que segueixen són Microtango, La finestra d’Antionio Niebla, Les escoles a 
la Ràdio, Tirant de Llibres i El Cafè de Punt 7 Ràdio. El programa A flor de Pell canvia 
una mica de temàtica i s’amplia al món de la psicologia en general. Continuarem tenint 



les entrevistes de Dona i Esport, l’humor del Senyor Galindó, els comentaris de Les 12 
colònies, els esports de Pòdium i les recomanacions literàries de les llibreries. 

Podeu consultar la graella sencera a www.santceloni.cat/radio 

 
La Festa Major de Sant Celoni 2016 rep bona nota de col·lectius i entitats a la 
reunió de valoració 

Els col·lectius i entitats vinculades a la Festa Major de setembre n'han fet una 
valoració positiva a la trobada de tancament que ha tingut lloc aquesta setmana. 
Durant la sessió es va fer un repàs de l'assoliment dels objectius de la Festa Major, 
amb la realització de noves activitats, la implicació d'una comissió de treball del 
col·lectiu més jove, un nou personatge dinamitzador, més dies, noves propostes, la 
presència a les xarxes socials, l'impacte econòmic o la implicació de voluntaris, entre 
d'altres. També es va fer un repàs de les valoracions que van fer les diferents 
comissions de terball i d'algunes activitats i, finalment, es van apuntar reptes per a la 
propera Festa Major de 2017. 

De cara l'any que ve, s'espera mantenir la comissió de seguiment com a eina de 
planificació, seguiment i avaluació de la Festa Major. Aquesta comissió ha de garantir 
la màxima representativitat i començar a treballar abans d'acabar aquest any 2016. Es 
vol reflexionar en relació als Corremonts i les colles de Senys i Negres, així com 
estudiar l'espai de barraques i concerts. Per últim, es vol reforçar el voluntariat i fer 
arribar la festa a més públics i a més espais de la vila. 

 
 
El grup guanyador del Sant Celoni Sona!, The Reapers ja ha gravat els seus 
nous temes que presentaran per festes de Sant Martí 

The Reapers, el grup guanyador del Sant Celoni Sona! Concurs 2016 ha enregistrat 
durant dues setmanes els seus nous temes a l'estudi de gravació professional Wasabi, 
a Cardedeu, com a premi del concurs. Actualment estan polint els temes i ja han 
anunciat que a les Festes de Sant Martí tindran enllestides les cópies de l'EP. 
Concretament, les presentaran divendres, 18 de novembre, a les 23 h a la Sala Petita 
de l'Ateneu. L'obertura de portes serà a les 22.30 h i l'entrada serà gratuïta. 

Si vas gaudir de la música de The Reapers al Sant Celoni Sona!, no et perdis els seus 
nous treballs. 

 

Encara queden places pel curs de Monitor de lleure infantil i juvenil. Apunta-t'hi 
 

Aquest curs permet obtenir la titulació de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil 
de la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Consta d'una 
part lectiva de 150 hores (100 presencials i 50 virtuals), una part de pràctiques de 160 
hores, i una memòria a càrrec de l'alumne. 

El curs es realitzarà a Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, 
de dilluns a divendres de 17.30 a 21.30 h. Les classes s'inicien el 18 d'octubre, i 
duraran fins el 22 de novembre. 



Més informació i inscripcions, a aquest enllaç. 

 
 
Obertes les inscripcions per participar al II Concurs de Dansa del Baix 
Montseny! 

L'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) organitza el II Concurs de dansa del Baix 
Montseny amb la finalitat de promoure aquest art entre els estudiants de dansa de 10 
a 18 anys. Si vols enriquir o completar la teva formació escènica amb una posada a 
punt a l'escenari, tens temps per apuntar-te fins el 31 de gener de 2017, moment en 
què es tancaran les inscripcions. El concurs tindrà lloc el dia 11 de març de 2017 al 
Teatre Ateneu de Sant Celoni i comptarà amb un jurat integrat per graduats del 
Conservatori Professional de Dansa i el Superior. 

Hi haurà les següents modalitats: 

6 de grupals (amb un mínim de 6 intèrprets per grup) 

• Nens/es de 10 a 12 anys, ambdós inclosos - Dansa clàssica I (CLA-I) 
• Nens/es de 13 a 15 anys, ambdós inclosos - Dansa clàssica II (CLA-II) 
• Nens/es de 10 a 12 anys, ambdós inclosos- Dansa contemporània I (CON-I) 
• Nens/es de 13 a 15 anys ambdós inclosos - Dansa contemporània II (CON-II) 
• Nens/es de 10 a 12 anys, ambdós inclosos - Jazz i dansa moderna I (JMD-I) 
• Nens/es de 13 a 15 anys, ambdós inclosos - Jazz i dansa moderna II (JMD-II) 

i 2 d’individual 

• Nens/es de 16 a 18 anys, ambdós inclosos - Repertori clàssic obligatori puntes 
(REP) 

• Nens/es de 16 a 18 anys ambdós inclosos - Dansa contemporània (CON-S) 

Tota la informació a http://concursdansamontseny.com/ 

 
 
 
Quatre karateques celonins a les portes del Mundial de 2017 

Quatre esportistes del Club Karate Just de Sant Celoni han estat convocats per la 
Federació Espanyola de Kàrate per participar en l'entrenament de Kumite on se 
seleccionaran els esportistes més aptes per participar al Mundial de 2017 en les 
categories de cadet, junior i sub21. Els atletes seleccionats són Eva cano, Laura Pino, 
Joan Just i Jordi Valdivia. Aquest entrenament tindrà lloc el proper 1 d'octubre a les 
instal·lacions del CAR de Madrid i, segons paraules del professor i director del club, 
Joan Just, "tenen moltes opcions si treballen bé, ja que tenen el nivell". 

Aquesta selecció es deu als bons resultats dels esportistes que han aconseguit durant 
els darrers mesos. Per exemple, Valdivia va aconseguir plata en la categoria cadet a la 
copa del món celebrada a Croàcia el passat mes de juny, mentre que Joan Just va 
guanyar la de bronze en Kumite. Des del club veuen aquesta selecció molt important ja 
que, dels set seleccionats catalans per participar, quatre són del Club Karate Just. "En 
l'aspecte esportiu seria un èxit grandiós", assegura el professor. 



 
 
El celoní Josep Deulofeu Arabia compleix 100 anys. Per molts anys! 

El celoní Josep Deulofeu Arabia ha complert 100 anys envoltat de la seva família. Ahir, 
l'alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat, Magalí Miracle, el van anar a 
felicitar en nom de tots els celonins i celonines i li van lliurar la Medalla centenària que 
atorga la Generalitat de Catalunya, juntament amb un ram de flors. 

 
 
Ordre del dia Ple municipal 29 DE SETEMBRE DE 2016 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària de data 28 de juliol de 2016, l’acta de la 
sessió extraordinària del Projecte Ajuntament Jove i l’acta de la sessió extraordinària del 
Ple en relació al sorteig de les persones que van de formar part de les Meses Electorals a 
les Eleccions Generals de 26 de juny de 2016. 

 

2. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la 
connexió a l’Edar de les urbanitzacions del Montnegre. 
 

3. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici de 2015. 
 

4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit 
extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit número 6/2016. 

 
5. Verificació del text refós de la Modificació puntual del Pla General municipal d’ordenació 

relativa al polígon situat entre el terme municipal de Sant Celoni i la carretera C-35 entre 
els punts quilomètrics 63,4 i 64,2, de Sant Celoni. 

 
6. Fixació, si escau de les Festes de caràcter local de Sant Celoni i la Batllòria per a l’any 

2017. 
 
7. Aprovació de l’agregació de la parada 34 del mercat municipal a la parada 33 de venda de 

llegums i fruits secs. 
 
8. Moció presentada pel Grup municipal d’ERC-AM, per a la defensa del dret de les dones al 

treball en igualtat d’oportunitats. 
 

II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  

9. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana els 
mesos de juliol i agost de 2016. 
 
10. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els 
mesos de juliol i agost de 2016 
 
11. Precs i preguntes. 

 


