
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 15 de desembre de 2016 
 
 

• L'Ajuntament convoca 5 ofertes de treball temporal per a persones 
desocupades que no reben prestació per desocupació. Atenció! El termini 
per presentar la sol·licitud pel lloc de treball de peó de jardineria és fins 
el 16 de desembre. La resta hi ha temps fins el 10 de gener 
 

• Noves ofertes de feina al web municipal! Cada setmana el Servei 
Municipal d’Ocupació informa de noves ofertes 
 

• 12 alumnes acaben la tercera edició del Mòdul d'Emprenedoria i Empresa 
Emprèn Baix Montseny amb bons resultats 
 

• Sant Celoni treballa per millorar l'orientació educativa i professional de 
l'alumnat 
 

• Dijous 15 de desembre a les 20 h: Concentració davant l'Ajuntament en 
suport a Carme Forcadell. Divendres a les 8.15h, l'alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu, assistirà a la convocatòria del mateix divendres 
davant el Parlament 
 

• Els Supermonts ho tenen clar: “Si tens un animal, tens un superdeure, 
#ProuCaques!” Els Supermonts expliquen d'una manera senzilla i clara 
com ser responsables dels nostres animals al mateix temps que cuidem 
del municipi 
 

• Per la Marató de TV3, Sant Celoni es fa gegant! Diumenge, 18 de 
novembre, els gegants de Sant Celoni recorreran 45 quilòmetres i 
passaran per 7 municipis diferents per donar un aire festiu a la Marató i 
portaran guardioles per qui vulgui fer una aportació voluntària 
 

• Visita guiada a l'exposició Naturaleses a càrrec de Josep Clopés aquest 
diumenge a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella 
 

• El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes et regala una inscripció 
gratuïta o una invitació 
 

• La Festa Major de la Batllòria a punt de començar!  www.labatlloria.cat 
 
 
 
 
 

 



L'Ajuntament convoca 5 ofertes de treball temporal per a persones desocupades 
que no reben prestació per desocupació 

Atenció! El termini per presentar la sol·licitud pel lloc de treball de peó de 
jardineria és fins el 16 de desembre. La resta hi ha temps fins el 10 de gener. 
 

L'Ajuntament de Sant Celoni obre una convocatòria de 5 nous llocs de treball per a 
persones que estiguin aturades i que no rebin cap prestació per desocupació. Els 
perfils són peó de jardineria, auxiliar administratiu/iva de Sanitat i Consum, tècnic/a de 
Promoció econòmica i Agent Cívic/a (dos contractes). La durada dels contractes és de 
6 mesos, menys el d'auxiliar administratiu/iva, que és de 12 mesos. 

Per formar part de la selecció cal presentar la sol·licitud que trobareu a l'apartat de 
Selecció de personal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Atenció! El 
termini per presentar la sol·licitud pel lloc de treball de peó de jardineria és fins el 16 
de desembre. La resta hi ha temps fins el 10 de gener. 

Per a més informació, consulteu  l'espai de Selecció de Personal del web 
www.santceloni.cat/selecciodepersonal, o adreceu-vos a: 
Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny 
Carrer Montserrat, 28 
08470 Sant Celoni 
Tel.: 93 867 41 75 

 

 

Noves ofertes de feina al web municipal! 
Cada setmana el Servei Municipal d’Ocupació informa de noves ofertes de feina que 
es poden trobar al municipi. Durant aquests dies, les últimes ofertes publicades han 
estat les següents: 

• Electricista 
Treballs d'instal·lacions elèctriques. Jornada completa. Formació acreditada per signar 
els butlletins. Persona responsable i amb predisposició. 

• Fuster 
Coneixements amplis en el món de la fusteria. Jornada completa. Carnet de conduir. 

• Xofer de camions 
Xofer de tràiler + ADR. Jornada completa. Incorporació al gener. 

• Cuiner/a 
Cuiner/a per elaboració de menús. Coneixements de cuina de mercat. Horari de dilluns 
a dissabte de 10 a 16 h i divendres i dissabte nit fins fi de servei. 

• Administratiu/iva comptable 
Tasques de comptabilitat, impostos i tasques administratives, tasques de secretariat 
de direcció i control de documentació ISO9001. Es valora coneixements de contaplus/ 
Factura Plus, formació vinculada a la ISO, comptabilitat en fundacions. 

• Auxiliar d'Infermeria (Gerontologia) 
Auxiliar d'Infermeria per jornada completa de dilluns a divendres Municipi proper a 



Sant Celoni. Formació relacionada amb l'àmbit (CFGM, certificat de professionalitat i 
similars). Incorporació immediata. 

Totes aquelles persones interessades en alguna de les ofertes, contacteu amb 
938674175 i/o orientaciolaboral@santceloni.cat 

 
12 alumnes acaben la tercera edició del Mòdul d'Emprenedoria i Empresa 
Emprèn Baix Montseny amb bons resultats 

12 alumnes han acabat amb èxit la 3a edició del Mòdul d'Emprenedoria Emprèn Baix 
Montseny aquest mes de desembre a Sax Sala. El mòdul d'emprenedoria ha tingut 
una durada de 88 h i ha resultat un èxit de participació gràcies al seu programa que ha 
recollit tots els àmbits empresarials: aspectes de màrqueting, fiscals, intel·ligència 
emocional, Canvas i Business Plan, Reempresa, entrenador d´habilitats i 
posicionament internacional. D'aquesta manera, tant emprenedors com empreses han 
participat molt activament, i n'han fet una valoració molt positiva. De fet, les empreses 
han aprofitat aquest mòdul per obtenir eines d'anàlisi del seu negoci i adquirir nous 
coneixements. 

A la darrera sessió, emprenedors i empreses van compartir els seus Elevator Pitch 
amb els 12 alumnes participants, que van poder copsar què suposa obrir un negoci i 
què cal tenir en compte. L'acte de cloenda va comptar també amb la presència dels 
alumnes de la primera i segona edició, que van compartir les seves experiències amb 
els alumnes. 

 

 
Sant Celoni treballa per millorar l'orientació educativa i professional de l'alumnat 
 
28 professionals de totes les escoles de Sant Celoni han participat a una primera 
sessió formativa que té per objectiu millorar l’orientació educativa i professional de tot 
l’alumnat del municipi. Aquesta acció, en el marc del Pla d’Educació al Llarg de la Vida 
de Sant Celoni, parteix de la necessitat de posar en valor les qualitats, el talent i les 
competències de cada alumne de cara a les necessitats concretes del mercat laboral. 

Des d’aquesta comissió de treball s’està definint l’orientació com un procés continu 
que ha de permetre als infants, joves i adults, de qualsevol edat i al llarg de les seves 
vides, potenciar els talents i les possibilitats personals amb sentit, mitjançant la 
identificació, elecció o reconducció d’alternatives acadèmiques, professionals i 
personals, d’acord amb el potencial i projecte vital de cadascú i contrastant-les amb les 
ofertades pels entorns formatius, laborals i socials. Durant els propers mesos, aquesta 
comissió concretarà les actuacions necessàries a dur a terme des dels diferents 
àmbits per acompanyar els infants i joves en el coneixement d’un mateix, el 
coneixement de l’entorn i la projecció personal en la definició del seu projecte vital. 

A la sessió formativa hi van participar  professionals de totes les escoles del municipi, 
de l’escola d’adults, de l’equip d’assessorament pedagògic, dels serveis municipals 
d’ocupació i empresa, serveis socials, educació i joventut. La jornada va tenir lloc a la 
Sala Bernat Martorell de Can Ramis dijous 1 de desembre i la va conduir la Fundació 
Bertelsmann en conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 

mailto:orientaciolaboral@santceloni.cat


Els Supermonts ho tenen clar: "Si tens un animal, tens un superdeure. 
#ProuCaques!" 

Els Supermonts expliquen d'una manera senzilla i clara com ser responsables 
dels nostres animals al mateix temps que cuidem del municipi 
 
Els Supermonts, els dos superherois que han arribat a Sant Celoni i la Batllòria en 
resposta a la crida ciutadana per combatre l’incivisme, presenten el primer vídeo de la 
campanya on tracten la presència dels excrements i el comportament d'animals a la 
via pública. 

Els Supermonts expliquen d'una manera senzilla i clara com ser responsables dels 
nostres animals al mateix temps que cuidem del municipi. A més d'aquest vídeo 
explicatiu al Youtube, a l'espai web trobareu un fulletó explicatiu que l’acompanya on 
es tracta la presència dels excrements i el comportament d'animals a la via pública. 

En aquest fulletó trobaràs explicat d'una manera senzilla i clara com ser responsables 
dels nostres animals al mateix temps que cuidem del municipi. A més, et recorda el 
preu de no fer bé les coses, com la sanció que comporta no recollir l'excrement que 
deixa el teu animal, un punt que s'ha de tenir en compte per combatre l'incivisme. 

Mireu el video i el fulletó a  www.santceloni.cat/supermonts 

 

 
Dijous a les 20 h: Concentració davant l'Ajuntament en suport a Carme Forcadell 

Divendres a les 8.15h, l'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, assistirà a la 
convocatòria del mateix divendres davant el Parlament  
 
L'Ajuntament de Sant Celoni convoca celonins i celonines el proper dijous 15 de 
desembre, a les 20 h, a concentrar-se davant de l'ajuntament en un acte de suport a la 
presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, que divendres 16 haurà de 
declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després que a finals 
d'octubre es va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia contra Forcadell per haver 
permès la votació sobre les conclusions del procés constituent, que en principi estava 
prohibida pel Tribunal Constitucional. En l'acte, es llegirà un manifest unitari en contra 
de la judicialització del procés d'independència per part de l'Estat Espanyol. 

Divendres 16, l'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, assistirà a la convocatòria 
del mateix divendres a les 8.15h dels càrrecs electes i alcaldes davant el Parlament 
per acompanyar la presidenta fins al TSJC. 

 
 
Sant Celoni es mou per la Marató de TV3 
Tots els actes a www.santceloni.cat/lamarato 
 
La Marató de TV3 d'enguany està dedicada als ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques. El plat fort de La Marató és el diumenge 18 de desembre, 
però ja s’han anat realitzant les primeres activitats, que van començar el 30 de 
novembre, al municipi i aquest divendres ja n’hi ha de programades. El plat fort l’oferirà 
la colla de Geganters de Sant Celoni, que donarà el tret de sortida a un projecte 

http://www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/sostenibilitat/Capitol1_w.pdf


solidari preparat conjuntament amb l'Institut Guttmann. Els gegants de Sant Celoni 
sortiran de l'Institut Guttmann a Badalona diumenge al matí per arribar a Sant Celoni 
pels volts de les 6 de la tarda. Durant aquest recorregut, en Martí, la Maria del Puig i 
tota la colla de geganters col·laboraran amb La Marató de TV3 i portaran cap a Sant 
Celoni un missatge solidari que serveixi per millorar vides. En total, recorreran 45 
quilòmetres i passaran per 7 municipis diferents, on geganters, geganteres i músics 
desfilaran pels carrers i portaran guardioles per qui vulgui fer una aportació voluntària 
a canvi d'una polsera. 

  

 
Divendres, 16 de desembre a 1/4 de 9 vespre a la Sala petita de l’Ateneu, Combat 
d'improvisacions teatrals presentat per Enric Tarragó, per riure una bona estona. 

Dissabte, 17 de desembre, les activitats que podrem trobar al municipi seran molt 
variades, amb torneig de tennis, pàdel, tir amb arc, inflables, show musical, 
scrapbooking, quina i berenar...: 

• Al Club de Tennis Montnegre, tot el dia 
Torneig de tennis i pàdel 
Cal inscripció prèvia 

• Al Camp Municipal d'Esports, de 8 a 13 h 
Torneig de futbol 7 
Tir amb arc 
Inflables, cortesia de Jungle Park 
Esmorzar (5 €) 

• A la sala Bernat Martorell, matí i tarda 
Scrapbooking 
Cal inscripció prèvia, tel. 607 33 89 71 

• A la sala gran de l'Ateneu, tarda i nit 
Gran show musical Aires d'Europa, amb Els Atrevits 

• Al Bar de l'Ateneu, de 18 a 21 h 
Quina de la Marató, regals cedits pels comerciants de Sant Celoni 
Berenar solidari. Col·laboren les pastisseries Lleonart, Vila, Sant Pere, Permanyer i 
Forn Sant Jaume. 

 

Diumenge, 18 de desembre, tornarem a tenir tot tipus d’activitats, com torneig de 
tennis, activitats infantils, esports i balls, on l’objectiu serà ser solidari:  

• Al club de Tennis Montnegre, tot el dia 
Torneig de tennis i pàdel 
Cal inscripció prèvia 

• A la plaça de la Vila, tot el dia 
Inflables, cedits per Jungle Park i l'Agència Catalana de Residus 
Taller de manualitats de Nadal, a càrrec de la Colla dels Montnegres 
Pa amb tomàquet i pernil 
Conill porquí 
Tòmbola, amb regals cedits pels comerciants de Sant Celoni 
Marató Reiki Japonès solidari, amb la col·laboració d'Herboristeria Lídia 



Xocolatada, amb la col·laboració d'AutoServei Arenas Cash & Carry 
Venda de vi i fuets 
Globus, a càrrec d'MGS Assegurances 
Creps dolços i salats i gofres, a càrrec de la JNC 
Manualitats i Tòmbola, a càrrec de l'AMPA Avet Roig 
Venda de llibres i CD's 

• Al local de Slot Sant Celoni (c. Jaume I, 7), de 10 a 14 h 
Curses de Slot a Fondo 

• Al CME Sot de les Granotes, a partir de les 10 h 
Aquadynamic (a les 10 h) 
Zumba en família (a les 11.30 h) 
Inflables a la piscina 
Donació: 2 € 

• A la plaça de la Vila, al matí, a partir de les 10.30 h 
Plantada i ballada de Gegants de les escoles 
Mostra de dansa oriental, amb Maishadansa 
Enlairada de globus 
Mostra de dansa jazz, amb l'Escola Marga Pastells 

• A la plaça de la Vila, a la tarda, a partir de les 17.30 h 
Ball de bastons, amb la Colla Bastonera Quico Sabaté 
Batucada, amb els Diables de Sant Celoni 
Arribada dels Gegants de Sant Celoni des de l'Institut Guttmann 
Ballada del Drac de Vilardell 

• Al Turó de la Mare Déu, de 18 a 19 h 
Pessebre vivent, amb alumnes del col·legi La Salle 

• A la plaça de la Vila, al vespre, a partir de les 19 h 
Animació amb el DJ Ramon 
Pesada dels galls Patacot i Fandango 
Fi de Festa 

 
 
 
Visita guiada a l'exposició Naturaleses a càrrec de Josep Clopés aquest 
diumenge a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella 

No et perdis aquest diumenge, 18 de desembre, a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella, 
la visita guiada per l'exposició Naturaleses que recull  pintura i gravats a càrrec de 
l'artista de Mosqueroles, Josep Clopés. 

L'exposició Naturaleses presenta paisatges, arbres que amb les branques formen una 
infinitat de gestos i geometries, formes canviants que estructuren llums i ombres. Amb 
gradacions de color que vibren, guspiregen o es difonen, mostren petits organismes, 
l'autor ens reitera que pintar és una petita batalla i a estones acull les més íntimes 
afinitats. 

L'exposició romandrà oberta del 12 de novembre de 2016 al 22 de gener de 2017. 

Més informació 

 

http://www.santceloni.cat/17265


 
 
El CME Sot de les Granotes et regala una inscripció gratuïta o una invitació 

El Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes regala del 12 al 22 de desembre 
una inscripció gratuïta o una invitació a totes aquelles persones que aportin una 
joguina per a la campanya de recollida de joguines d'enguany de Creu Roja. Les 
joguines han de ser noves, no bèl·liques ni sexistes. 
 

han aprofitat aquest mòdul per obtenir eines d'anàlisi del seu negoci i adquirir nous 
coneixements. 

A la darrera sessió, emprenedors i empreses van compartir els seus Elevator Pitch 
amb els 12 alumnes participants, que van poder copsar què suposa obrir un negoci i 
què cal tenir en compte. L'acte de cloenda va comptar també amb la presència dels 
alumnes de la primera i segona edició, que van compartir les seves experiències amb 
els alumnes. 

 

La Batllòria ja està a punt per viure la Festa Major d’hivern 
 

Consulteu el programa a www.santceloni.cat/labatlloria 

 

    


