NOTA DE PREMSA
•

Oberta la convocatòria per 12 llocs de treball temporal a l'ajuntament dins
els Plans d'Ocupació 2017. El 12 de juliol s'acaba el termini de
presentació de sol·licituds

•

18 alumnes finalitzen la primera edició del curs d'Administratius al Sax
Sala

•

Comença la programació dels Dijous a la Fresca 2017! Música, circ,
cinema d'animació, teatre gestual i humor...Cada dijous de juliol i agost, a
les 22 h! El primer dijous amb Duel de Titans, música italiana per cinema
de la mà de la Big Band del CME dirigida per Josep M. Aparicio

•

Aquest dissabte, torna la Fira de música de carrer Sound Celoni amb 11
grups que tocaran durant tota la tarda

•

Vols punxar la teva música per Festa Major? Inscripcions a
www.santceloni.cat/formularis

•

Visita comentada a l’exposició Recordant les festes del Barri de la Força
aquest dissabte a les 6 de la tarda amb la participació del veïnat

•

L'Ajuntament senyalitza l'inici del GR97, el sender que va de Sant Celoni a
Martorell

Oberta la convocatòria per 12 llocs de treball temporal a l'ajuntament dins els
Plans d'Ocupació 2017
El 12 de juliol s'acaba el termini de presentació de sol·licituds
L'Ajuntament de Sant Celoni ha obert una convocatòria de 12 llocs de treball temporal,
amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i del propi consistori celoní. Les
places ofertes abasten un ampli ventall de modalitats, com ara enginyer, treballador/a
social, tècnic/a de joventut i participació, auxiliar informàtic, auxiliar administratiu, agent
cívic, etc. La durada dels contractes és de fins a 6 mesos.
Per rebre més informació o presentar sol·licituds, cal adreçar-se a l'OAC fins el 12 de
juliol, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.
Us podeu descarregar les bases i la instància de sol·licitud a
www.santceloni.cat/selecciopersonal

18 alumnes finalitzen la primera edició del curs d'Administratius al Sax Sala
Aquesta setmana s'ha celebrat la cloenda del primer curs d'Operacions auxiliars en
serveis administratius i generals que 18 alumnes han cursat a Sax Sala-Centre de
Formació i Ocupació del Baix Montseny des del mes de gener. Es tracta d'un dels
cursos de Formació Ocupacional que desenvolupa l'Ajuntament de Sant Celoni amb
fons del Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Es tracta de la
primera edició des que Sax Sala va ser homologat per cursar-ho. Dels 18 alumnes, 13
han obtingut el Certificat de Professionalitat. La formació teòrica–pràctica s'ha
desenvolupat al Sax Sala de la mà de professionals docents acreditats i ha comptat
amb 40 hores de pràctiques en empreses del perfil professional.
Els alumnes van rebre la certificació en mans de l'alcalde, Francesc Deulofeu, que va
elogiar el seu esforç i dedicació i la voluntat de millora i de qualificació dels participants
per adaptar-se a nous contextos econòmics i professionals. També va posar de
manifest la voluntat de l'Ajuntament en l'aposta de la formació de les persones i en la
seva capacitació professional per a la recerca de feina en temps de crisi i de contextos
econòmics adversos on la qualificació professional esdevé crucial.
Els desitgem molta sort en els seus projectes professionals!

Comença la programació dels Dijous a la Fresca 2017!
Música, circ, cinema d'animació, teatre gestual i humor...Cada dijous de juliol i
agost, a les 22 h!
El primer dijous amb Duel de Titans, música italiana per cinema de la mà de la
Big Band del CME dirigida per Josep M. Aparicio
Tos els dijous de juliol i agost, a les 10 del vespre

6
juliol

Jardins de la Rectoria Vella
Duel de titans
Big Band del CME

Música
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Pl. de la Biblioteca
Les arts del cel
Jorge Almunmer (director)

Circ
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Pl. Rafael Ferrer (St. Ponç)
La vida d’en Carbassó
Claude Barra (director)

Cinema
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Pl. de la Biblioteca
Gospel en concert
Cor Gospel Sant Celoni
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Pl. de la Biblioteca
A tot gag!
PuntMoc

Teatre gestual
i humor
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Pl. Rafael Ferrer (St. Ponç)
Ballerina
É. Warin i É. Summer (directors)

Cinema

24
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Pl. de la Biblioteca
Boom!
Chapertons

Teatre còmic
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Jardins de la Rectoria Vella
De sud a nord
Orquestra Baix Montseny

Música

Aquest dissabte, torna la Fira de música de carrer Sound Celoni amb 11 grups
que tocaran durant tota la tarda
El proper dissabte dia 8, a partir de les 6 de la tarda, 11 grups tocaran pel carrers del
centre de Sant Celoni. Tot passejant per la plaça de l'Església, el carrer Sant Pere, el
carrer Major i plaça de la Vila, podreu escoltar als Harmonic (jazz fusió), The
Improvisaos (rock hip hop), Gdegato (rumba fusió), La veu d'en Carles (música de
sempre), Judith i Jack (versions), Los Hippitanos (flamenc fuisó), Tecum Terra
(música tradicional), Jey River & The Fishbones (blues rock), The Dry Martins
(versions de rock) i els Combos del CME-Escola de Música: el Combo Lab (jazz) i el
Combo Experience (pop-rock)
En acabat, cap a les 10 de la nit, al carrer Major de Dalt, hi haurà sopar organitzat per
la mateixa gent del carrer on es podrà sopar taper i begudes per 1,50 € tot gaudint del
concert final de la Fira amb Les Cireretes. A la mitja part del concert, s'anunciaran els
grups seleccionats per tocar a la Festa Major de setembre de Sant Celoni.
Trobareu tota la informació a www.soundceloni.com

Vols punxar la teva música per Festa Major?
Aquest any tornarem a tenir 2n escenari a l’espai concerts de Festa Major de
setembre, gràcies a gent de Sant Celoni que té ganes de treballar i millorar la Festa.

Les nits de divendres i diumenge, una selecció de DJ’s vindran a fer una sessió
intensa de la seva especialitat musical, i la nit de dissabte serà el torn dels grups de la
zona, que podran tocar la seva música en directe dalt de l’escenari. Tothom que
estigui interessat a fer una proposta musical per aquests dies, cal que s’apunti omplint
les dades que es demanen a www.santceloni.cat/formularis
Els DJ’s per les nit de divendres i diumenge de Festa Major seran seleccionats a partir
de les dades que ens proporcionarà el formulari que es pot omplir des d’avui i fins el
proper divendres 25 d’agost. Com l’any passat, la idea de les nits de DJ’s és tornar a
obrir les portes als estils de música que normalment no es senten ni es punxen, així
que seran més valorats aquests estils a l'hora de fer la selecció de les propostes.
Pel que fa als grups de música que tocaran dissabte, aquests seran seleccionats entre
les propostes de la Fira de carrer Sound Celoni, del proper dissabte, 8 de juliol.

Visita comentada a l’exposició Recordant les festes del Barri de la Força aquest
dissabte a les 6 de la tarda amb la participació del veïnat
Dissabte 8 de juliol, a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella, es farà la visita comentada
de l’exposició Recordant les festes del barri de la Força amb la participació de veïns
del barri.

Fins el 16 de juny, la Rectoria Vella acull aquesta exposició del Centre d'Estudis i
Documentació del Baix Montseny-Montnegre , una selecció de fotografies de les festes
que els veïns del barri de la Força van organitzar entre finals del 60 i principis dels 70
del segle passat.
“Els actes de la festa solien ser variats: concursos per a grans i petits (de plantes i
flors, d'all i oli, de pintura ràpida, cursa de granotes, etc.) amb l'esperat repartiment de
premis, les sardanes, el ball de nit a la plaça del Bestiar, l'elecció de la pubilla... i el
que no hi faltava mai era el sopar de germanor al carrer amb els porrons presidint les
taules.
Amb aquesta petita mostra fotogràfica volem tornar enrere uns quants anys perquè,
així, us pugueu fer una idea de com era aquella festa.”
L’horari de visites és: Dijous, divendres i dissabtes, de 5 a 8 del vespre
Diumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre

L'Ajuntament senyalitza l'inici del GR97, el sender que va de Sant Celoni a
Martorell
Al pont del Pallerola es troben dues rutes de les marcades com a GR (senders de
Gran Recorregut homologat): el GR5, que va de Montseny a Montnegre, i el GR97,
que s'inicia en aquest punt, passa per Maribaus i enfila fins a Martorell. El fet que

ambdós GR coincideixin en aquest punt podia provocar certa confusió, així que
l'Ajuntament de Sant Celoni ha decidit senyalitzar-ho clarament amb fites i posar un
plafó per marcar l'inici del GR97 i donar-li, de passada, més visibilitat.
Enllaç de la Federació on surt tot el GR explicat etapa per etapa:
http://senders.feec.cat/gr-97

