
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
14 de desembre de 2017 
 

• L'Ajuntament de Sant Celoni promou l’ocupació amb la convocatòria de 6 
noves places de treball per a persones aturades de més de 45 anys 
 

• El Ple ha aprovat una modificació de crèdit que permetrà renovar la gespa 
artificial del Camp de Futbol 
 

• La Batllòria celebra la Festa Major d’hivern aquest cap de setmana. Aquí 
teniu el programa d’actes: www.santceloni.cat/labatlloria 

 
• Sant Celoni es bolca amb La Marató de TV3! Consulteu tots els actes a 

www.santceloni.cat/lamarato 
 

• L’Ajuntament busca persones voluntàries per ajudar en projectes 
educatius. Només cal disposar d’una hora a la setmana. T’hi apuntes? 
 

• Aquest Nadal, regala #BibliotequesVO! L'Escorxador et donarà un val que 
la persona beneficiària podrà bescanviar pel carnet de forma gratuïta 
 

• Visites teatralitzades pel centre de Sant Celoni amb la Remei i el Fonsu el 
23 i 24 de desembre. Apunteu-vos-hi a www.santceloni.cat/formularis  
 

• Per festes, porta una joguina al CME Sot de les Granotes i tindràs 
inscripció gratuïta!  

 

 

L'Ajuntament de Sant Celoni promou l’ocupació amb la convocatòria de 6 noves 
places de treball per a persones aturades de més de 45 anys 

L'Ajuntament de Sant Celoni convoca 6 noves ofertes de feina per a persones 
majors de 45 anys i de 55 anys, en règim temporal, destinats a persones en situació 
d’atur de llarga durada no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi ni de 
l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA).Concretament, es 
busca preferentment més grans de 45 anys pel contractes de 6 mesos i més grans de 
55 anys pels contractes de 12 mesos. 

Les places que s’ofereixen són: 

• 1 Peó de Jardineria (6 mesos) 
• 1 Oficial de Jardineria (6 mesos) 
• 2 Agents Cívics (6 mesos) 
• 1 Agent Cívic (12 mesos) 



• 1 Auxiliar administratiu/iva (12 mesos) 

Per consultar les bases i la documentació a presentar ho poden fer al 
www.santceloni.cat/selecciodepersonal o podeu contactar via telèfon (938674175 i/o 
orientaciolaboral@santceloni.cat. 

El termini per presentar la instància i la documentació corresponent finalitza el 15 de 
desembre 

 
El Ple ha aprovat una modificació de crèdit que permetrà renovar la gespa 
artificial del Camp de Futbol  

El darrer Ple Municipal va aprovar per unanimitat les actuacions que es pretenen dur a 
terme en el projecte de remodelació del camp de futbol “11 de Setembre”, i entre les 
millores s'inclou la renovació de la gespa artificial, aspecte molt demandant pels 
usuaris. Concretament, l'objectiu és substituir la totalitat de la gespa per una 
d'última generació amb farcit de cautxú (SBR) i sílex (que inclourà els marcatges 
corresponents de futbol-11 i futbol-7).  

L'alcalde Francesc Deulofeu va explicar que la gespes artificials tenen "molts anys de 
funcionament" però des de fa un parell d'anys, la del Camp de Futbol "ja ha acabat la 
seva vida útil" i cal fer-ne una renovació, especialment pel seu ús continuat de nens i 
nenes que entrenen amb els seus equips o hi juguen. Tot i així, va explicar que les 
obres no podran començar fins a l'estiu, que és quan no hi ha entrenaments. Per tant, 
després d'aquesta aprovació, començarà la resta del procés administratiu necessari 
pel que a finals del juny de 2018 es pugui iniciar la renovació de la gespa. 

A més de la gespa, es pretén: 

• Renovar i millorar el sistema de drenatge, incloent recollida i connexió a xarxa i 
espai de transició amb la graderia; 

• Adaptar la base asfàltica per adequació de la planimetria general del terreny de 
joc, i garantir les pendents adequades; 

• Renovar el sistema de canons de reg de forma que siguin columnes a 2 metres 
d’alçada; 

• Adaptar el camp per a la pràctica de futbol-7, preveient el marcatge 
corresponent, i la instal·lació de porteries abatibles de futbol-7 a totes dues 
bandes del terreny de joc; 

• Instal·lar xarxes de protecció darrera de les porteries de futbol-7 ubicades al 
costat de les graderies; 

• Preveure una zona d’escalfament de gespa artificial en un dels laterals o fons 
no ocupats per  altres equipaments; 

• Adaptar la barana perimetral a la nova distribució del terreny de joc i porteries; 
• Substituir el marcador electrònic; 
• Revisar i si s’escau substituir les porteries de futbol-11. 

 

La Batllòria celebra la Festa Major d’hivern aquest cap de setmana 
 
Aquest cap de setmana, la Batllòria viurà la Festa Major d’hivern amb un gran nombre 
d’activitats. Podeu consultar el programa a www.santceloni.cat/labatlloria 
 

http://www.santceloni.cat/orientaciolaboral@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/a.php?fer=EDTX_MVA&id=19713


 
 
Sant Celoni es bolca amb La Marató de TV3!  
Consulteu tots els actes a www.santceloni.cat/lamarato 

La Marató de TV3 d'enguany està dedicada a les malalties infeccioses i des de finals 
de novembre el col·lectiu 08470 ha organitzat a diverses activitats de caràcter solidari. 
El plat fort serà aquest cap de setmana, començant per divendres, on gaudirem d'un 
combat d'improvisacions teatrals presentada per Enric Tarragó, i seguidament, una 
ballada de swing solidària, al Teatre Ateneu. Per dissabte ens espera el torneig de 
Futbol i la Quina de La Marató, mentre que diumenge serà el gran dia: tindrem tallers 
de manualitats i activitats infantils, tómbola, esports, música, plantada de gegants, ball 
de bastons, pessebre vivent, batucada i la corresponent Fi de Festa, amb la ballada 
del Drac de Vilardell. 

Consulteu tots els actes a www.santceloni.cat/lamarato 

 
L’Ajuntament busca persones voluntàries per ajudar en projectes educatius. 
Només cal disposar d’una hora a la setmana. T’hi apuntes? 

L’Ajuntament de Sant Celoni busca persones voluntàries per col·laborar en projectes 
de l’àmbit educatiu en el marc del Pla Educatiu d’Entorn. Es tracta de programes que 
tenen com a finalitat millorar i transformar l’entorn immediat, contribuir a la millora de 
l'èxit educatiu i la cohesió social. De tots els programes que es porten a terme, es 
necessiten voluntaris dels projectes següents: 
 
Acompanyament escolar Càritas Parroquial: És un programa educatiu que 
consisteix en oferir acompanyament personal i escolar a infants i joves en situació de 
vulnerabilitat social. Concretament, és un suport per millorar els hàbits d'organització i 
d'estudi, en la planificació de la tasca escolar. Aquest voluntariat es realitza a la 
Parròquia de Sant Celoni als dijous de 18.30 a 19.30 h. 
 
Suport a l'aula Taller del Centre Municipal d'Expressió: L'objectiu és donar suport 
als alumnes amb necessitats educatives específiques pel bon funcionament de 
l'activitat de teatre i música. Dimecres de 6 a 7 o /i dijous de 17.45 a 18.45 h. Opció a 
escollir l’horari. 
 
Grup de Conversa en català per a mares immigrants amb fills/es menors de 3 
anys: El projecte es va iniciar el 2011 amb l’objectiu de fomentar l'aprenentatge del 
català entre les mares d’origen immigrant, facilitar la relació entre elles i amb altres 
persones del municipi. La tasca consisteix en donar suport a les dinamitzadores i 
dinamitzar els infants menors de 3 anys. El grup es reuneix els dijous a Sax Sala de 15 
a 16.30 h. 
 
Alfabetització digital: Es necessiten voluntaris/es per donar un cop de mà dins l’aula 
d’informàtica ajudant a l’alumnat a seguir les activitats proposades. És un nivell molt 
bàsic. El voluntariat pot ser d’una hora i mitja. Dies i hores: Dimarts i dijous de 20h a 
21.30h (ADI nivell 1)  

 Per ser voluntari o voluntària, es necessita disposar d'una hora o hora mitja mínima 
setmanal de dedicació. A canvi s'aconsegueix, a més de viure una vivència personal 
única, experiència acreditada amb una certificació de l'Ajuntament i la possibilitat de 
rebre formació. 



 
Et pots inscriure a través del web municipal www.santceloni.cat/11724 o posant-te en 
contacte amb la Rectoria Vella trucant al 93 864 12 13, o bé, enviant un c/e a 
educacio@santceloni.cat 

 
Aquest Nadal, regala #BibliotequesVO! L'Escorxador et donarà un val que la 
persona beneficiària podrà bescanviar pel carnet de forma gratuïta 
 
Les biblioteques municipals del Vallès Oriental han iniciat una campanya de promoció 
dels seus serveis adreçada a persones que encara no disposen del carnet amb el nom 
de campanya "Aquest Nadal, regala #BibliotequesVO". Amb aquesta promoció, les 
biblioteques facilitaran un val que el beneficiari podrà bescanviar pel carnet i de 
manera totalment gratuïta, amb l'objectiu de donar a conèixer els serveis que presten 
a les instal·lacions i posar en valor aquest servei públic en la fòrmula de regal. 

Amb el carnet de la biblioteca, podeu gaudir d'una àmplia oferta d'oci, amb tallers, 
exposicions o xerrades; conèixer tot tipus de llibres i autors, o escoltar tot tipus de 
música o veure cinema o sèries de televisió; així com gaudir de les seves 
instal·lacions, amb premsa, espais de trobada, Internet i portals d'informació.  

Aquesta campanya finalitza el 5 de gener. Trobareu tota la informació a la Biblioteca 
l'Escorxador (Pg. de la Rectoria Vella, 10) o mitjançant el telèfon 93.867.33.13. 

 

Visites teatralitzades pel centre de Sant Celoni amb la Remei i el Fonsu el 23 i 24 
de desembre. Apunteu-vos-hi a www.santceloni.cat/formularis  

Els dies 23 i 24 de desembre us proposem unes visites teatralitzades plenes d'història 
i humor per Sant Celoni amb la Remei i el Fonsu.  

La Remei arriba en tren a Sant Celoni per recordar i redescobrir velles històries que li 
explicava la seva àvia. L'acompanya en Fonsu, una "enciclopèdia amb potes" que creu 
saber-ho tot però que quedarà ben tocat quan conegui la Maria del Puig. Llavors la 
seva visita es convertirà en una divertida i esbojarrada aventura que us portarà a 
alguns dels elements patrimonials més destacats del nostre municipi. Uh ho perdreu?  

Les visites teatralitzades tindran lloc dissabte, 23 de desembre a les 5 de la tarda, i 
diumenge 24 de desembre a les 11 del matí. És una activitat familiar i les places són 
limitades a 45 persones per grup. En cas de pluja, l'acte es suspèn. 

Us hi apunteu? Cal inscripció prèvia a www.santceloni.cat/formularis 

 

Per festes, porta una joguina al CME Sot de les Granotes i tindràs inscripció 
gratuïta!  

Dins de la campanya de la recollida de joguines que Creu Roja de Sant Celoni i Baix 
Montseny duu a terme amb l’objectiu de garantir, un any més, el dret dels infants al joc 
i recollir joguines per a infants en situació de vulnerabilitat, el Centre Municipal 
d'Esports Sot de les Granotes se suma a la campanya amb una promoció molt 

http://www.santceloni.cat/11724
mailto:educacio@santceloni.cat


solidària: porta una joguina que sigui nova, no sexista i no bèl·lica i aconsegueix 
la inscripció gratuïta.  

Teniu temps fins el 22 de desembre. 

 

 


