
NOTA DE PREMSA

• 13 alumnes obtenen una acreditació oficial per poder accedir al 
mercat laboral en l'àmbit de la jardineria. 7 d’ells ja estan treballant 
en el sector

• Accident laboral dijous al matí a l'empresa química OXIRIS amb 
dues persones ferides lleus però sense afectació a l'exterior 

• Sant Celoni va nedar 26.200 metres per l'esclerosi múltiple

• La XXXVI edició de la Copa Futbol Sala de Sant Celoni ja té campió! 
El torneig ha comptat amb la participació de 12 equips

• Pere García, del Karate Club Just de Sant Celoni, seleccionat per 
anar al Campionat d'Europa Universitari 

• Correbars i Montseny Rock amb Raska, Xeic i DJ Marvin aquest 
dissabte a Sant Celoni 

• Carai com Peta organitza la Trobada i Benedicció de Vehicles 
Clàssics aquest diumenge al matí 

• Interferències en el senyal de TV pel desplegament de la tecnologia 
4G a Sant Celoni 

13 alumnes obtenen una acreditació oficial per poder accedir al mercat 
laboral en l'àmbit de la jardineria 

7 d’ells ja estan treballant en el sector
El passat dimecres 12 de juliol es va celebrar la cloenda del curs d'Instal·lació i 
Manteniment de Jardins i Zones Verdes, 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.
El curs s'ha dut a terme a Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny, des del mes de febrer. Un total de 13 alumnes han acabat 
satisfactòriament el curs, i han obtingut per tant una acreditació oficial per a 
poder accedir al mercat laboral en l'àmbit de la jardineria.



Aquesta ha estat la segona edició del curs, i la primera en la qual l'Ajuntament 
ha pogut impartir el Certificat de Professionalitat de forma íntegra. La formació 
teòric–pràctica ha anat a compte de professionals docents acreditats, i ha 
comptat amb 80 hores de pràctiques en empreses del perfil professional.
Els alumnes van rebre la certificació en mans de la primera tinent d'alcalde, 
Magalí Miracle, que va elogiar l'esforç i dedicació dels alumnes i la voluntat de 
superació i de qualificació dels participants per adaptar-se a nous contextos 
econòmics i professionals. També va agrair la dedicació del personal docent 
que ha fet possible l'adquisició de nous coneixements i el seu valor en la tasca 
docent i la voluntat de l'Ajuntament per situar a Sax Sala – Centre de Formació 
i Ocupació del Baix Montseny com un centre de referència en l'àmbit formatiu i 
ocupacional del territori.
Dels 18 participants, 13 han obtingut la certificació, 7 estan treballant dins de 
l'àmbit de la jardineria, 4 dels quals en les empreses que els han acollit per a 
fer pràctiques.
Els desitgem molta sort en els seus projectes professionals!

Accident laboral aquest matí a l'empresa química OXIRIS amb dues 
persones ferides lleus però sense afectació a l'exterior 

A les 8.55 h s'ha activat la fase d'alerta del Pla d'emergència exterior del sector 
químic de Catalunya (PLASEQCAT) per un accident ocorregut a la indústria 
OXIRIS CHEMICALS, SA ubicada a la carretera C-35. Segons ha informat 
l'empresa, l'accident s'ha produït en trencar-se la mànega amb què es feia el 
transvasament d'un colorant, unisol líquid, d'un bidó al contenidor. La 
substància ha mullat a 2 operaris que han tingut afectacions lleus i han estat 
traslladats amb ambulància a la mútua laboral. No hi ha hagut afectació a 
l'exterior ni, per tant, cap perill per la població. Al lloc s'hi ha desplaçat  la 
Policia local, bombers i ambulàncies del SEM. A les 10.32 h s'ha donat per 
finalitzada la incidència i s'ha desactivat la fase d'alerta del Pla Plaseqcat.

Sant Celoni va nedar 26.200 metres per l'esclerosi múltiple 
El passat cap de setmana, dies 8 i 9 de juliol, més de 100.000 persones a tot 
Catalunya es van sumar a la celebració de la 24a edició del Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple. La iniciativa, impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple 
(FEM) a més de 625 piscines, té com a finalitat lluitar contra aquesta malaltia 
neurodegenerativa que afecta a més de 7.000 persones a Catalunya.
A Sant Celoni, les instal·lacions del CME Sot de les Granotes van romandre 
obertes tot el diumenge al matí i a la seva piscina es van llençar un total de 15 
persones, xifra similar a la de l'any passat, però que van nedar en total 26.200 
m, més del doble que l'any passat. La recaptació total va ser de 400,57 € entre 
entrades a la piscina, material venut i donatius.

La XXXVI edició de la Copa Futbol Sala de Sant Celoni ja té campió! 
El passat dimecres dia 12 es va disputar la gran final de la 36a edició de la 
Copa Futbol Sala Sant Celoni, entre els equips Samba FC i Vall FC. Després 
d'un emocionant partit, en el qual va brillar la tècnica individual de tots els 



jugadors, el Vall FC es va proclamar campió al imposar-se al seu rival per 4 
gols a 2. 
Al final de la vetllada, es van proclamar els guanyadors dels diversos guardons del 
torneig:

• Màxim golejador del torneig: Lluc Bosch (Estornells FC)
• Millor porter del torneig: Maurici Cullell (Vall FC)
• Millor jugador de la final: Gerard Barri (Vall FC)

Enhorabona a tots!
Esperem retrobar-nos a l'edició de l'any que ve.

Pere García, del Karate Club Just de Sant Celoni, seleccionat per anar al 
Campionat d'Europa Universitari 
Pere García Rodríguez, del Karate Club Just de Sant Celoni, ha estat 
seleccionat per la Universitat de Lleida, en la qual estudia actualment, per a 
participar al proper Campionat d'Europa Universitari de Karate que es celebrarà 
els dies 25, 26 i 27 de juliol a Coimbra (Portugal) en la categoria Kumite-63 kg.
Molta sort!

Correbars i Montseny Rock amb Raska, Xeic i DJ Marvin aquest dissabte 
a Sant Celoni 
Seny  i Gresca organitza aquest dissabte el BirraLoni, un correbars que es 
farà amenitzat per una xaranga pels carrers del centre de Sant Celoni. Les 
inscripcions es faran, el mateix dissabte, a partir de les 17 h, a la plaça de la 
Vila i el seu preu serà de 2 €. Amb els 2 € l’organització proporcionarà un barret 
i un got especial per participar al BirraLoni que visitarà 10 bars del poble. A 
cada bar els participants podran prendre una cervesa o un refresc i una tapa 
(entrepà, pizza, ...), si ho volen, pagant 1 € per a cada beguda o tapa. El 
BirraLoni engegarà a les 18 h a la plaça de la Vila i les inscripcions són 
limitades.
El correbars acabarà al parc de la Rectoria Vella on, a partir de les 21.30 h hi 
tindrà lloc el primer Montseny Rock. Concerts de música en directe amb els 
grups RASKA i XEIC! tancarà la nit el DJ Marvin.

Carai com Peta organitza la Trobada i Benedicció de Vehicles Clàssics 
aquest diumenge al matí     
Aprofitant la diada de Sant Cristòfol, Sant i Patró dels conductors, Caram com Peta i 
l’Associació Major de Dalt organitzen una trobada de vehicles clàssics, amb cercavila 
per la població fins la plaça de l'Església, on seran beneits.

• A les 9 del matí, al carrer Major de Dalt (entre ctra. Vella i c. Sant Martí)
Concentració de vehicles clàssics.

• A les 12 del migdia, al carrer Major de Dalt
Sortida del recorregut de vehicles clàssics fins a la plaça de l'Església.

• A 2/4 d’1 del migdia, a la Plaça de l'Església
Benedicció de vehicles, obert a tots els vehicles.

Interferències en el senyal de TV pel desplegament de la tecnologia 4G a 
Sant Celoni 



La nova tecnologia utilitza la banda dels 800Mhz que fins ara utilitzava la TDT. 
Si teniu problemes de recepció a la vostra televisió, heu de contactar amb 
Llega800. La reparació és gratuïta
Les principals operadores de l'estat (Telefònica, Vodafone i Orange) han començat a 
desplegar a Sant Celoni unes noves estacions telefonia mòbil per ampliar la cobertura i 
els serveis amb la tecnologia 4G. Aquesta tecnologia utilitza la banda dels 800Mhz, 
freqüència fins ara reservada a la Televisió Digital Terrestre (TDT), per la qual els 
usuaris reben el senyal de televisió.
Els edificis o habitatges propers a aquestes noves estacions és possible que pateixin 
interferències en el senyal de televisió. D'acord amb una directiva del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, les empreses de telefonia estan obligades a resoldre 
gratuïtament aquestes incidències a les persones afectades mitjançant la instal·lació 
de filtres. L'empresa que fa aquest servei es diu Llega800, i ha posat a disposició de 
tots els usuaris que ho precisin aquestes dades de contacte:
Telèfon d'atenció gratuït: 900 833 999
pàgina web: www.llega800.es
correu electrònic: ayuda@llega800.es

tel:900833999
mailto:ayuda@llega800.es
http://www.llega800.es/

