
 
 
 
NOTA DE PREMSA 10-11-2017 
 

 
• L'alcalde Francesc Deulofeu, a Brussel·les amb altres 200 alcaldes per la 

llibertat dels presos polítics 
 

• Les Festes de Sant Martí agafen embranzida amb Les Martinades. Atenció 
als canvis a la programació amb motiu de la Manifestació pels presos 
polítics de dissabte a la tarda 
 

• La mobilització dels celonins al front durant la Guerra Civil espanyola 
centra les V Jornades de la Memòria Històrica que comencen divendres 
 

o Diumenge es farà un acte en memòria dels celonins que va patir 
als camps nazis a càrrec d'alumnes de l'Institut Baix Montseny 
 

• 8 artistes del Baix Montseny organitzen una exposició col·lectiva en 
homenatge a Pablo Neruda.  La inauguració serà diumenge 12 a les 12 del 
migdia a la Rectoria Vella  
 

• Nova reunió de treball entre els comerciants i l'Ajuntament 
 

• Obertes les inscripcions per un curs gratuït de Tècniques de venda i 
formació de venedors, a Sax Sala  
 

• Un nou cas d'èxit del servei Reempresa a Sant Celoni amb el traspàs de la 
botiga de queviures i vins El Nou Sura 
 

• El Centre Municipal d'Expressió engega un programa de sessions 
mensuals gratuïtes de Música per a infants de 0 a 2 anys 
 

• Els alumnes del Pla de Transició al Treball han preparat una exposició 
sobre Halloween a Sax Sala 

 

 
 
L'alcalde Francesc Deulofeu, a Brussel·les amb altres 200 alcaldes per la llibertat 
dels presos polítics 

L'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, s'ha sumat als més de dos-cents 
alcaldes que s'han desplaçat aquest passat dimarts a Brussel·les en defensa del 
Govern i per demanar la llibertat dels presos polítics. 

En paraules de l'alcalde, han reclamat a Europa "ser tractats com ciutadans 
europeus", així com la reiteració de l'alliberament "dels consellers, conselleres i 
dels Jordis". "Ens hem de conjurar per mantenir la unitat del món sobiranista 



per demostrar el 21 de desembre el que és i el que vol Catalunya", ha assegurat a 
les xarxes socials. 

 

 

Les Festes de Sant Martí agafen embranzida amb les Martinades  

El cap de setmana del 10 al 13 de novembre es concentren el gruix de les Festes de 
Sant Martí, la Festa Major petita de Sant Celoni, en honor del patró de la vila. 
Enguany, les Festes presenten una important novetat: una Comissió integrada per 
diferents entitats de la vila organitza Les Martinades, un conjunt d'activitats que 
ajudaran a donar més vida i ampliar la programació de les festes.  
 

Amb motiu de la manifestació prevista per dissabte a la tarda a Barcelona, s’han vist 
afectades diverses activitats de la programació. Podeu consultar el programa a 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti 

 

Les V Jornades de la Memòria Històrica se centraran en la mobilització dels 
celonins al front durant la Guerra Civil espanyola 

En el marc de les Festes de Sant Martí, el Grup de recerca de la Memòria Històrica de 
Sant Celoni, la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador, l'Institut Baix Montseny, l'Escola 
Municipal de Música i l'Ajuntament de Sant Celoni organitzen una nova edició de les 
Jornades de la Memòria Històrica. 

Les jornades d’enguany estan dedicades a la Guerra Civil al front, per completar la 
visió de l’any passat, que va tractar de la vida al poble en la reraguarda. Es parlarà del 
darrer gran front de la guerra a Catalunya, dels celonins voluntaris i militaritzats, i de 
les baixes que hi va haver. 

Les activitats es desenvoluparan al llarg de la setmana del 10 al 17 de novembre, i 
inclouran diverses conferències, com ara la d'Eloi Vila i Marc Juan al voltant de la sèrie 
de TV3 "Trinxeres", presentacions de llibres, testimonis de celonins que ens narraran 
les seves vivències en primera persona, projeccions, etc.  

Es farà un acte en memòria dels celonins que va patir als camps nazis a càrrec 
d'alumnes de l'Institut Baix Montseny 
 
Dins d’aquestes jornades, els alumnes de l'Institut Baix Montseny que van viatjar a 
Mauthausen el passat mes de maig, han preparat un acte en memòria dels celonins 
que van patir als camps nazis, amb la col·laboració del grup de violins de l'Escola 
Municipal de Música. 

Aquest memorial, que es vol repetir cada any, es farà aquest diumenge 12 de 
novembre a les 11 del matí al Cementiri Municipal, davant la placa en record de les 
persones que van morir o patir a causa de la Guerra Civil. Enguany els nois in noies 
ens conviden a recordar la història d'un celoní que va patir la deportació: Jaume 
Pujolàs Colobrans. 



Des de fa 6 anys, un grup d'alumnes de l'Institut Baix Montseny, viatja amb l'associació 
Amical de Mauthausen al camp de concentració per participar en els actes de 
commemoració de l'alliberament del camp de Mauthausen, al costat de delegacions de 
tots els països i col·lectius de víctimes. L'objectiu del viatge és que la greu situació que 
es va viure no caigui en l'oblit i que l'alumnat prengui consciència dels valors 
democràtics. En tornar, amb l'experiència que han viscut de primera mà, els alumnes 
fan una tasca de sensibilització explicant les seves vivències a tots els alumnes de 4t 
d'ESO de els escoles del poble. El viatge a Mauthausen compta amb el suport de 
l'Ajuntament. 

Podeu consultar el programa al web municipal www.santceloni.cat/19487 

  

8 artistes del Baix Montseny organitzen una exposició col·lectiva en homenatge 
a Pablo Neruda a la Rectoria Vella  

Del 12 de novembre de 2017 al 21 de gener de 2018, la Rectoria Vella acollirà una 
exposició col·lectiva de diversos artistes del Baix Montseny en homenatge al poeta xilè 
Pablo Neruda. Glòria Auleda, Rob Dubois, Judit Gil, Marduix, Martí Pey, Carles 
Puche, Stefano Puddu i Núria Rossell són els artistes que ens mostraran les obres 
que han creat sota la inspiració de la figura d'un dels grans poetes del segle XX. 
 
La inauguració canvia de data i serà diumenge 12 a les 12 del migdia 
La inauguració de l'exposició prevista per dissabte 11 de novembre a les 7 del vespre 
es trasllada a diumenge 12 a les 12h, i inclourà diverses accions teatrals acompanyant 
les il·lustracions de Martí Pey sobre poemes de Pablo Neruda, a càrrec de Marduix 
Teatre. 

Al voltant de l'exposició, s'han programat un parell d'activitats a la Rectoria Vella: el 
diumenge 26 de novembre, a les 6 de la tarda, es farà la presentació del documental 
Winnipeg (Paraules d'un exili), a càrrec de la realitzadora, Eulàlia Gomà; i el 
diumenge 17 de desembre, també a les 6 de la tarda, hi haurà una visita comentada 
de l'exposició amb lectura de poemes de Pablo Neruda a càrrec d'Albert Pons, amb la 
presència dels artistes participants a l'exposició, i explicacions sobre la vida del poeta. 

L'exposició és oberta els dijous, divendres i dissabtes, de 5 a 8 del vespre, i els 
iumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. Els dies de 
Nadal i Cap d'Any, restarà tancada. 

 
 
Obertes les inscripcions per un curs gratuït de Tècniques de venda i formació de 
venedors, a Sax Sala  

Aula Activa, amb col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Celoni, ofereix un Curs de 
Tècniques de venda i formació de venedors subvencionat per el Consorci per a la 
Formació Continuada, adreçat majoritàriament a treballadors en actiu i un petit 
percentatge de treballadors en atur. 

L'objectiu d’aquesta formació és la millora de la qualificació i capacitació dels 
treballadors/es del municipi i incidir més favorablement en la millora de la competitivitat 
empresarial del nostre territori.   

http://www.santceloni.cat/


Aquesta oferta formativa és totalment gratuïta. Es desenvoluparà a Sax Sala - Centre 
de Formació i Ocupació del Baix Montseny del 20 de novembre al 29 en horari de 
tardes, de 16 a 21 h.   

Si us voleu apuntar, només heu d'omplir www.santceloni.cat/formularis 

 

Nova reunió de treball entre els comerciants i l'Ajuntament 
 
Una cinquantena de comerciants i responsables polítiques i tècniques de l'àmbit de 
Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Celoni es s’han reunit aquest dimarts a 
la tarda a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis. Durant la trobada, es van tractar 
temes diferents com les activitats relacionades amb el Nadal (fira comercial, animació 
cultural, etc) el calendari per a l'any vinent, millores en la gestió dels residus per ser 
més sostenibles, el balanç de la 3a Setmana del Bosc, entre d'altres qüestions. 

Aquesta és la tercera trobada de treball amb el sector comercial d'aquest 2017. 

Un nou cas d'èxit del servei Reempresa a Sant Celoni amb el traspàs de la botiga 
de queviures i vins El Nou Sura 

El punt d’atenció del servei Reempresa ubicat al Sax Sala ha aconseguit un nou cas 
d’èxit: s’ha fet el traspàs de la botiga de queviures i vins El Nou Sura, ubicada a la 
carretera Vella de Sant Celoni. 

El Punt d'atenció de Reempresa (www.reempresa.org) és un servei que posa en 
contacte a nous emprenedors amb empreses que han decidit no continuar la seva 
activitat, i facilita els tràmits perquè s'en facin càrrec amb la voluntat de rellançar-lo, 
consolidar-lo i fer-lo créixer tot evitant-ne el tancament i els tràmits de creació d’una 
nova empresa. 

Aquest servei és gratuït i els negocis en traspàs que gestiona actualment abracen 
negocis tan diferents com una carnisseria, dues rostisseries o un bar restaurant. Per 
rebre més informació, només cal adreçar-vos a Sax Sala 93 867 41 75 o bé a 
creacioempreses@santceloni.cat. 

 

 
 
El Centre Municipal d'Expressió engega un programa de sessions mensuals 
gratuïtes de Música per a infants de 0 a 2 anys 

El CME inicia el proper 14 de novembre un programa de sessions de música per a 
infants de 0 a 2 anys, el segon dimarts de cada mes. Jocs de falda, cançons, 
danses, descoberta d'instruments, educació de l'oïda i recursos per endur-nos la 
música a casa i incorporar-la en la vida familiar s'oferiran a menuts i pares 
acompanyants al llarg de les 8 sessions de què consta el programa, des d'ara i fins el 
12 de juny. 

http://www.reempresa.org/
mailto:creacioempreses@santceloni.cat


Les sessions seran dobles: de 15 a 16 h, dedicades als nadons de menys d'un any; i 
tot seguit, de 16 a 17 h, dedicades als menuts d'entre 1 i 2 anys. Els nadons, 
òbviament, hauran d'anar acompanyats d'un adult. 

Per apuntar-vos, simplement cal que accediu a la pàgina del CME 
www.santceloni.cat/cme  abans de cada sessió i empleneu el formulari corresponent. 
Ja està obert el formulari de la primera sessió, la del 14 de novembre. La inscripció 
és gratuïta. Compte! les places són limitades. 

 

 
 
Els alumnes del Pla de Transició al Treball han preparat una exposició sobre 
Halloween a Sax Sala 

Els alumnes del Pla de Transició al Treball de Sant Celoni han creat conjuntament una 
petita exposició sobre Halloween a l'espai Sax Sala. 

Els nois del PTT de muntatges elèctrics i instal·lacions d'aigua i gas han creat tres 
monstres amb material propi: bombetes, interruptors, tubs, tot aprenent a crear circuits 
funcionals de forma creativa i gamificada. 

Per la seva banda, les noies i nois del PTT de Vendes, auxiliar d'oficina i atenció al 
públic han creat una exposició que explica el naixement de la festivitat i com connecta 
amb la nostra festivitat de Tots Sants. Amb aquesta creació han practicat tècniques 
pròpies de l'aparadorisme, que és un dels aprenentatges centrals del PTT. 

L'exposició està oberta a tothom que la vulgui visitar. 

 
 
 
 


