
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous , 3 de novembre de

 
 

• L'Ajuntament convoca 5 ofertes de treball per a men ors de 30 anys
termini de presentació de sol·licituds acaba el 8 d e novembre
 

• Es busquen persones que vulguin participar en una activitat co ntra la 
violència de gènere

 
• Sant Celoni s'agermana amb la població de Bornos

dissabte amb moltes activitats 
 

• L’Orquestra Baix Montseny comença a preparar el seg on projecte: 
L’espectacle ha de continuar. Del 7 al 20 de novemb re s’obren les 
inscripcions per tots els músics que hi vulguin par ticipar
 

• La recollida de voluminosos de novembre i desembre,  passa del primer al 
segon dimarts  del mes
 

• Bon ritme de venda d'entrades del 
Teatre. Punt7 ràdio sortejarà dues entrades dobles
 

• Continua el cicle de Cinema Intantil en Català aque st dissabte a les 16.15h 
a les sales Ocine amb 
 

• Comencen els actes de les Festes de Sant Martí. 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti

 

 

L'Ajuntament convoca 5 ofertes de treball per a men ors de 30 anys

L'Ajuntament de Sant Celoni obre una convocatòria de 
en modalitat de pràctiques, per a 5 persones d'entre 16 i 29 anys q
trobin a l'atur. Els perfils són d'enginyeria tècnica, noves tecnologies, comunicació, 
participació i jardineria/manteniment. La durada dels contractes és de 6 mesos.

Per poder optar és necessari estar inscrit al Sistema de Garantia Juveni
informació a Sax Sala.  Tel 93 867 41 75). Les persones interessades han de 
presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament abans de 
dimarts 8 de novembre de 2016

de 2016 

L'Ajuntament convoca 5 ofertes de treball per a men ors de 30 anys
termini de presentació de sol·licituds acaba el 8 d e novembre

persones que vulguin participar en una activitat co ntra la 
violència de gènere  

Sant Celoni s'agermana amb la població de Bornos  i ho celebra aquest 
dissabte amb moltes activitats  

L’Orquestra Baix Montseny comença a preparar el seg on projecte: 
L’espectacle ha de continuar. Del 7 al 20 de novemb re s’obren les 
inscripcions per tots els músics que hi vulguin par ticipar  

La recollida de voluminosos de novembre i desembre,  passa del primer al 
segon dimarts  del mes  

Bon ritme de venda d'entrades del musical Mary Poppins de
. Punt7 ràdio sortejarà dues entrades dobles  

Continua el cicle de Cinema Intantil en Català aque st dissabte a les 16.15h 
a les sales Ocine amb Buscant la Dory 

Comencen els actes de les Festes de Sant Martí. 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti  

L'Ajuntament convoca 5 ofertes de treball per a men ors de 30 anys

L'Ajuntament de Sant Celoni obre una convocatòria de 5 ofertes de treball temporal
en modalitat de pràctiques, per a 5 persones d'entre 16 i 29 anys que actualment es 
trobin a l'atur. Els perfils són d'enginyeria tècnica, noves tecnologies, comunicació, 
participació i jardineria/manteniment. La durada dels contractes és de 6 mesos.

Per poder optar és necessari estar inscrit al Sistema de Garantia Juveni
Tel 93 867 41 75). Les persones interessades han de 

a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament abans de 
dimarts 8 de novembre de 2016  (www.santceloni.cat/selecciodepersonal) 

L'Ajuntament convoca 5 ofertes de treball per a men ors de 30 anys . El 
termini de presentació de sol·licituds acaba el 8 d e novembre  

persones que vulguin participar en una activitat co ntra la 

i ho celebra aquest 

L’Orquestra Baix Montseny comença a preparar el seg on projecte: 
L’espectacle ha de continuar. Del 7 al 20 de novemb re s’obren les 

La recollida de voluminosos de novembre i desembre,  passa del primer al 

Mary Poppins de Rebrot 

Continua el cicle de Cinema Intantil en Català aque st dissabte a les 16.15h 

L'Ajuntament convoca 5 ofertes de treball per a men ors de 30 anys  

5 ofertes de treball temporal , 
ue actualment es 

trobin a l'atur. Els perfils són d'enginyeria tècnica, noves tecnologies, comunicació, 
participació i jardineria/manteniment. La durada dels contractes és de 6 mesos. 

Per poder optar és necessari estar inscrit al Sistema de Garantia Juvenil (més 
Tel 93 867 41 75). Les persones interessades han de 

a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament abans de 
(www.santceloni.cat/selecciodepersonal) .  



El projecte compta amb el suport del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-
2020 del Fons Social Europeu i del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Per a més informació: 
Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny 
Carrer Montserrat, 28 
08470 Sant Celoni 
Tel.: 93 867 41 75 

 
Es busquen persones que vulguin participar en una a ctivitat contra la violència 
de gènere  

El 25 de novembre és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència de 
gènere . Per commemorar-lo, la PIEG (Plataforma d'Iniciatives per l'Equitat entre 
Gèneres) prepara una acció-performance reivindicativa que es durà a terme el 
dissabte 26 de novembre a les 18 h  al tram del carrer Major entre la plaça de 
l'Església i la plaça de la Vila. 

L'acció, sota el lema Trenquem el silenci. Tothom pot dir NO, precisa la col·laboració 
de quantes persones vulguin participar: àvies, avis, dones, homes, petits i grans. Si 
voleu més informació o us voleu apuntar, truqueu al 676 44 42 82 (Isabel). El dia 10 a 
les 18 h es farà una reunió a Can Ramis , en la què s’explicaran els detalls de l'acció.  

La PIEG és un grup de persones a títol individual i representants de l'ajuntament i de 
diferents entitats de Sant Celoni i la Batllòria que es reuneix periòdicament per tal de 
reflexionar sobre la manca d'equitat entre homes i dones i per proposar iniciatives per 
trencar-la tant com sigui possible.  

 
 
Sant Celoni s'agermana amb la població de Bornos  

Aquest cap de setmana, Sant Celoni celebra l'acte d'agermanament amb la població 
de Bornos, Cadis, d'on són originaris uns 200 celonins i celonines. Dissabte, 5 de 
novembre a les 6 de la tarda a l'Ateneu es farà l'acte simbòlic d'agermanament on 
intervendran els alcaldes de Sant Celoni i de Bornos i actuaran la Colla del Ball de 
Gitanes i la comparsa Los Fulanitos de Bornos. A les 8, sortirà la Cercavila de 
comparses de carnaval acompanyats de la Colla Gegantera i de tothom que tingui 
ganes d'afefir-s'hi, amb disfressa o sense. Seguiran el següent recorregut: Ateneu, 
carrer Germà emilià, carrer Major i  plaça de la Vila. A les 9, botifarrada popular a 4 
euros. 

Diumenge es farà un dinar de convivència a la Pista coberta del Camp Municipal 
d'Esports obert a tothom amb l'actuació de la comparsa Los Fulanitos. El preu és de 
22 € i cal reservar al Bar La Volta, 93 867 49 91. 

L'agermanament amb Bornos és oficial des del 28 de juliol de 2016 després de 
realizar-se la petició formal d'agermanar de tots dos municipis al 2011, any en què va 
nèixer oficialment l'Associació de Bornichos a Catalunya. Des d'aquell any, han 
organitzat una trobada anual per confirmar les bones relacions entre ambdós 
municipis. 

 



 

 

 
 
La recollida de voluminosos de novembre i desembre,  passa del primer al segon 
dimarts  del mes  
 
El primer dimarts de novembre, dia 1, era festiu i per tant, la recollida de voluminosos 
es trasllada al dimarts següent, dia 8. I el mateix passarà el desembre, que del 6 passa 
al 13. 

Els voluminosos són els residus que per la seva grandària no poden dipositar-se als 
contenidors habituals del carrer, com ara mobiliari, grans electrodomèstics, 
matalassos, somiers i andròmines i estris diversos de la llar. Aquests residus no 
inclouen materials voluminosos d'origen no domèstic (per exemple, els provinents 
d'activitats comercials o industrials) o runes i residus d'obra. 

Us recordem que heu de deixar els objectes que vulgueu llençar a les àrees 
d'aportació de deixalles, abans de les 6 del matí del dimarts.  

 

L’Orquestra Baix Montseny comença a preparar el seg on projecte: L’espectacle 
ha de continuar  

Del 7 al 20 de novembre s’obren les inscripcions pe r tots els músics que hi 
vulguin participar 

En la reunió de regidors de cultura del Baix Montseny del passat 25 d’octubre es va 
presentar el nou projecte de l’Orquesta Baix Montseny que se centrarà en la música de 
les dues de les bandes de rock més influents del segle XX, Pink Floyd i Queen. Dos 
grups excepcionals amb una sonoritat única, psicodèlica i d'experimentació sonora. 
Aquest concert es prepararà aquests propers mesos i es durà a terme el 7 i 8 de gener 
en algun dels municipis del Baix Montseny. 

L’orquestra ja va dur a terme el primer projecte el passat mes de setembre realitzant el  
pregó FM de Sant Celoni i en el qual van participar 50 músics, interpretant música de 
Jean Michel Jarre,  a més d’actors i la realització d’un màpping a la façana de can 
Ramis. 

Informació per als músics que tenen interès en participar en el projecte 

La instrumentació que es busca per aquest 2n projecte és la que es detalla a 
continuació. S’ha de tenir en compte que la plantilla d’instruments ha d’estar 
equilibrada. És per això que, en cas que hi hagi molta demanada d'un instrument en 
concret, l'OBM es reserva el dret d'escoltar els músics sol·licitants d'aquest instrument 
per tal de poder fer una tria en cada projecte.  

- Acordió 
- Baix elèctric 
- Bateria 



- Contrabaix 
- Fagot 
- Guitarra elèctrica 
- Oboè 
- Saxo Alt  
- Saxo Tenor 
- Saxo Baríton 
- Teclat 
- Trompeta 
- Trombó 
- Veu (ha de saber llegir i prepara-se la partitura igual com ho fan els 

instrumentistes) 
- Violí 
- Viola 
- Violoncel 
- Percussió 

 

Així mateix, si algun músic s’apunta amb un instrument que no està especificat en 
aquesta llista, l’OBM estudiarà si pot entrar dins del projecte. Els assajos seran els 
dies 2, 3 i 4 de gener de 2017 de 18 a 21h i el 5 de gener de 10 a 13h. 

Els primers concerts d’aquest segon projecte seran el dissabte 7 i diumenge 8 de 
gener.  

Tota persona que hi vulgui participar s’ha d’inscriure en aquest enllaç, hagi participat o 
no en el 1r projecte de l’OBM. La inscripció per aquest 2n projecte és del 7 al 20 de 
novembre ambdós inclosos. 

 

Bon ritme de venda d'entrades del musical Mary Poppins de Rebrot Teatre  
Punt 7 ràdio sortejarà dues entrades dobles 

Mary Poppins: El Musical de Rebrot Teatre i l'Escola de Dansa Esther Cortés està 
tenint molt bona acollida entre els celonins i celonins i això es nota en la venda 
d'entrades anticipades. Si esteu interessats en viatjar a aquest Londres tan màgic, 
encara queden entrades disponibles. El preu és de 12 euros i es poden adquirir 
trucant al 628.148.823  d’11 a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda, i durant les Festes de 
Sant Martí, on també trobareu una paradeta a la plaça de l’Església els dies 12 i 13 de 
novembre. Si en queden, es posaran a la venda una hora abans de cada funció a 
taquilles. 

Funcions al Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni (Sala Gran) 

• Dissabte 19 de novembre a les 8 h del vespre 
• Diumenge 20 de novembre a les 6 h de la tarda 
• Dissabte 26 de novembre a les 8 h del vespre 
• Diumenge 27 de novembre a les 12 h del migdia i a les 6 h de la tarda. 

A més, Punt 7 Ràdio del 7 al 17 de novembre sortejarà dues entrades dobles pel passi 
de dissabte 19 de novembre a les 8 del vespre. Per participar, només cal escriure 
durant aquells dies a radio@santceloni.cat i dir quin és el programa de la graella que 
més us agrada. 



El grup de teatre va anunciar aquesta estrena a l’acte de cloenda de la Festa Major de 
Sant Celoni, on actors, actrius i ballarines van aparèixer entre el mig del públic de la 
plaça de la Vila i van cantar i coreografiar el tema "Supercalifragilisticexpialidosus". 
Podeu tornar a gaudir d'aquest flashmob a l'enllaç següent. 

 

Continua el cicle de Cinema Intantil en Català aque st dissabte a les 16.15 h a les 
sales Ocine amb Buscant la Dory 

Cada dissabte a les 16.15 h  a les sales Ocine es pot veure una pel·lícula doblada al 
català d'entre una selecció de les pel·lícules infantils més exitoses de la temporada, a 
un preu únic de 4,20 €  (petits i grans). Es tracta de la programació CINC,  una 
iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura per 
fer créixer l'oferta i el consum de cinema infantil en català, amb la col·laboració del 
Consorci per a la Normalització Lingüística i de diversos ajuntaments, institucions, 
entitats i cinemes.  

El cicle va començar el 15 d’octubre i acabarà el 12 de novembre.  El 12 de novembre, 
Ice Age. El gran cataclisme. 

 

 


