
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
15 de març de 2018 
 
 

• L'ajuntament lliura les claus de l'ampliació del local a l'Associació 
Neurològica Amics Baix Montseny. Al voltant d'una seixantena de 
persones assisteixen setmanalment a les diferents activitats que ofereix 
l'entitat 
 

• Fora excuses, i reciclem com cal: arriba el nou vídeo dels Supermonts en 
el marc de la Croada contra l’incivisme. A Sant Celoni reciclem un 31,4 % 
de les escombraries que generem. Estem millorant, però queda molt camí 
per córrer! 
 

• Obertes les preinscripcions per al curs gratuït de "Neteja en espais oberts 
i instal·lacions industrials" a Sax Sala  
 

• L'alumnat de l'Escola Municipal de Música actua a la Trobada de Guitarres 
i baixos a Lleida  
 

• Alumnes de Sax Sala del PTT, GESO i accés a grau superior i Universitat 
participen a una xerrada de sensibilització sobre el Coltan a l'Àfrica  
 

• L’Ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania per detectar la 
presència de nius primaris de vespa asiàtica a Sant Celoni i evitar que en 
facin de definitius  
 

• Vols saber d'on prové l'aigua que consumim a Sant Celoni i com la 
tractem per assolir un producte de qualitat? Jornada de portes obertes a 
l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Sant Celoni a Can Sans aquest 
dissabte d'11 a 13 h 
 

• Judit Neddermann, Kathy i Yolanda Sey al capdavant de la The 
Gramaphone Allstars Big Band aquest diumenge al Teatre Ateneu. 
Promoció 2x1 pels joves de 16 a 25 anys 
 

• La biblioteca l'Escorxador convoca el concurs de foto-microrelats 
Històries mòbils a Instagram  
 

• Fins el 23 de març obertes les inscripcions de les entitats que vulguin 
muntar barraca per festes 
 

• La Volta Ciclista a Catalunya passarà aquest dilluns per Sant Celoni. 
Atents a les afectacions al trànsit  
 

• Aquest mes de març, el Sot de les Granotes ofereix dues noves 
promocions. Aprofita-les!  



 

 

 
• Els atletes del Club d'Atletisme Sant Celoni obtenen molt bons resultats al 

Campionat de Catalunya. Felicitats!  
 
 

 
L'ajuntament lliura les claus de l'ampliació del local a l'Associació Neurològica 
Amics Baix Montseny  
 
Al voltant d'una seixantena de persones assisteixen setmanalment a les 
diferents activitats que ofereix l'entitat 

Aquesta setmana l'alcalde, Francesc Deulofeu, i la regidora de Comunitat, Magalí 
Miracle, han lliurat a Maria Bofill, la presidenta de l'Associació Neurològica Amics Baix 
Montseny, i diverses membres de la junta de l'associació, les claus de l'ampliació del 
local que l'Ajuntament cedeix a l’entitat, al recinte Moncanut. 

L'actuació ha permès disposar d'un nova sala de 50 m2, que es destinarà 
especialment a gimnàstica i sala de projeccions. D'aquesta manera l'entitat ha 
augmentat l'espai disponible que se'ls havia quedat petit per atendre el nombre 
creixent de persones usuàries i les seves famílies. L'Associació atén setmanalment al 
voltant de 60 persones usuàries, en una tasca comunitària sensible, de suport i 
acompanyament a persones grans afectades de malalties de caire neurològic. El cost 
de les obres ha estat de 53.334,17 €. 

Fora excuses, i reciclem com cal: arriba el nou vídeo dels Supermonts en el 
marc de la Croada contra l’incivisme 
 
A Sant Celoni reciclem un 31,4 % de les escombraries que generem. Estem 
millorant, però queda molt camí per córrer! 
 
A Sant Celoni reciclem un 31,4 % de les escombraries que generem. Estem millorant, 
però queda molt camí per fer! La generació de residus està lligada a la forma de vida 
en l'actual societat. L'adequada gestió i eliminació de la brossa ha esdevingut un 
problema. Muntanyes de deixalles derivades de productes de curta durada i d'envasos 
i embalatges, causen efectes negatius a l'entorn de les ciutats i poden perjudicar la 
salut de les persones. 

Per evitar el creixement dels abocadors i el malbaratament dels recursos naturals cal 
que Reduïm, Reutilitzem i Reciclem els residus produïts. 

Cal recordar que l'ordre d'aquestes paraules no és arbitrari: si no podem evitar produir 
residus, intentem reutilitzar el material que ens sobra, i si no podem reutilitzar-lo, 
intentem reciclar-lo abans de llençar-lo al rebuig. I no valen les excuses que de 
vegades posem per no reciclar correctament: que si "els camions d'escombraries ho 
barregen tot", que si "no vindrà d'un", o que si "jo ja pago impostos, que recicli 
l'administració"; tots falsos i insostenibles. Els Supermonts ho tenen clar: "Deixem 
enrere les excuses i reciclem més i millor, perquè és molt més fàcil del que ens 
pensem!".  www.santceloni.cat/supermonts 

 

Obertes les preinscripcions per al curs gratuït de "Neteja en espais oberts i 
instal·lacions industrials" a Sax Sala  



 

 

Les preinscripcions per al curs gratuït de Formació Ocupacional "Neteja en espais 
oberts i instal·lacions industrials" a càrrec de l'Ajuntament de Sant Celoni han iniciat. 
Es tracta d'un curs en modalitat de Certificat de Professionalitat, que acredita a la 
persona que l'obté les competències necessàries per realitzar les tasques de neteja en 
espais oberts, instal·lacions i equipaments industrials, fent servir mitjans, estris i 
vehicles de tonatge inferior a 3.500 kilograms (en funció de l'espai de treball). 

El curs és totalment gratuït, atès que es tracta d'un curs subvencionat pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya, i va adreçat prioritàriament a persones en situació d'atur 
(inscrites com a Demandants d'Ocupació no Ocupats - DONO). Té una duració de 210 
hores en horari de matins i està previst que es realitzi del 16 d'abril al 5 de juny de 
2018 a Sax Sala. 

Si esteu interessats en participar al curs i/o voleu demanar més informació, podeu 
omplir el formulari que trobareu a www.santceloni.cat/formularis (el formulari de pre-
inscripció, no garanteix, en cap cas, la reserva de plaça). També podeu obtenir més 
informació al tel. 93 867 41 75, a la pàgina web Formació per a l'Ocupació o a l'adreça 
de correu formacio@santceloni.cat. 

 
L'alumnat de l'Escola Municipal de Música actua a la Trobada de Guitarres i 
baixos a Lleida  

L'alumnat de l'Escola de Música de Sant Celoni va actuar el passat 10 de març al 
Pavelló Barris Nord de Lleida, en una trobada amb més de 800 alumnes de tot 
Catalunya, de les especialitats de guitarra, guitarra elèctrica i baix elèctric. 

Aquest acte es va fer amb motiu de la celebració del 25è aniversari de l'ACEM 
(Associació Catalana d'Escoles de Música i dansa), i és una de les nou trobades de 
diferents especialitats que s'estan fent a diferents ciutats del territori català. 

La trobada va culminar amb un concert final on els familiars dels músics van omplir el 
pavelló per poder assistir al resultat de molts mesos de treball per part d'alumnat i 
professorat de les escoles de música. 

Tots ells tenen cita novament el dia 10 de juny, on més de 7.000 alumnes i les seves 
famílies ompliran el RCDE Stadium de Cornellà – El Prat. 

 

Alumnes de Sax Sala del PTT, GESO i accés a grau superior i Universitat 
participen a una xerrada de sensibilització sobre el Coltan a l'Àfrica  

Els alumnes del programa de formació PFI-PTT de Sant Celoni del perfil d'auxiliar en 
muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas, auxiliar en vendes, oficina i 
atenció al públic, GESO i Preparació per les proves d'accés a grau superior i accés a 
la Universitat van participar el passat 8 de març a la xerrada Nens soldat: la guerra al 
teu mòbil dins les assignatures de medi ambient (PFI), geografia (PPACFGS i 
Universitat) i Moviments migratoris (GESO) a càrrec del fotògraf Jordi Rodri de 
l'organització Trenkalòs, grups en moviment. 

L'activitat, molt ben valorada pels joves, va servir per sensibilitzar i prendre 
consciència del conflicte que genera l'extracció d'aquest mineral i quines són les 
actituds i intervencions que, des d'aquí, es poden dur a terme per tal de minimitzar 

http://www.santceloni.cat/19294
mailto:formacio@santceloni.cat


 

 

l'impacte que comporta l'explotació de les zones més desfavorides dels països en vies 
de desenvolupament. 

El Coltan és un mineral poc conegut, però molt utilitzat per la majoria d'empreses 
tecnològiques, des dels fabricants d'armes, mòbils, airbags, joguines electròniques fins 
els coets espacials. El 80% de les reserves d'aquest mineral està a l'Àfrica. Aquest 
mineral és de difícil reciclatge i altament contaminant. Els països on s'extreu no 
compten amb sistemes de control ambiental fet que provoca la destrucció dels 
ecosistemes naturals i l'augment del número d'espècies en perill d'extinció. A tot això, 
s'afegeix l'explotació de la població on estan les mines de Coltan on ha disminuït 
l'escolarització dels infants ja que molts d'ells han estat reclutats com a soldats. 

El nexe entre el nivell de pobresa i la vulnerabilitat dels nens al reclutament és directe. 
Hi ha països on els menors s'enrolen de forma voluntària per necessitat, perquè és 
l'única manera d’obtenir menjar i refugi. Els que ho fan involuntàriament, són sotmesos 
sota amenaces o bé drogats. Les funcions que els reserven a l'Exèrcit són variades: 
des de dur material o subministraments, a fer participar en missions d'espionatge o a 
combatre directament. Fins i tot en alguns casos, els nens són utilitzats per atrocitats 
com l'assassinat de les seves pròpies famílies, o per netejar camps de mines. 
Habitualment per a lluitar es recluten nens, però hi ha països on també se segresten 
nenes per convertir-les en esclaves sexuals dels soldats. Els efectes de la guerra en 
els menors són devastadors. 

 

L’ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania per detectar la presència 
de nius primaris a Sant Celoni i evitar que en facin de definitius  

L'Ajuntament de Sant Celoni demana la col·laboració de tots els ciutadans perquè 
revisin les cornises de les teulades, garatges i porxos, llocs on habitualment les 
reines de vespa asiàtica fan els nius, per poder-los retirar i evitar així l'aparició de 
milers de vespes en els nius definitius que les vespes asiàtiques construeixen 
posteriorment a les capçades dels arbres. Els nius són d'un material similar al paper, 
de color marró, d'entre 4 i 6 centímetres de diàmetre (la mida d'una pilota de golf). Si 
trobeu algun niu que penseu que és de vespa asiàtica, primer de tot, sigueu prudents; 
no intenteu manipular-lo ni destruir-lo, perquè, a banda del risc de picada, cal estar 
segurs que no la confonem amb altres espècies autòctones que poden ajudar en el 
seu control i que cal protegir. Si pot ser, feu-li una foto i apunteu el lloc i data de la 
troballa i aviseu a l'ajuntament: mitjançant el web municipal 
www.santceloni.cat/formularis o trucant al 93 864 12 16 (àrea de Territori). 

El nius primaris o embrionaris són els nius que acullen a la vespa reina i les primeres 
vespes asiàtiques obreres per la primavera, fins que cap al mes de maig es traslladen 
a un nou niu, construït normalment a les capçades d'arbres de ribera, que poden 
mesuar fins a 60 cm de diàmetre i acollir milers d'individus. Aleshores, la vespa 
asiàtica pot representar un problema sobretot perquè s'alimenta de l'abella mel·lífera 
autòctona i ocasiona perjudicis al sector apícola, i també perquè, tot i no ser una 
espècie especialment agressiva amb les persones, hi ha risc de picada si ens apropem 
molt a un niu que estigui a poca alçada o si se senten agredides. 

Finalment, us demanem que no feu servir trampes amb líquids atraients, perquè no 
són prou selectives; simplement, aviseu a l'Ajuntament de Sant Celoni, i aquest 
centralitzarà la informació, avaluarà la situació, i prendrà les decisions més adients. 



 

 

Més informació a: www.santceloni.cat/vespavelutina 

 

Vols saber d'on prové l'aigua que consumim a Sant Celoni i com la tractem per 
assolir un producte de qualitat? 

Jornada de portes obertes a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Sant 
Celoni a Can Sans aquest dissabte d'11 a 13 h 

El proper dissabte 17 de març, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, s'ha organitzat 
una Jornada de Portes Obertes a la planta potabilitzadora de Sant Celoni. La visita 
permetrà conèixer amb detall tot el cicle de l’aigua. S'iniciarà a les 11 del matí i 
finalitzarà cap a l'1 del migdia. 

L'Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Can Sans es troba a la carretera 
de Campins i va entrar en funcionament el 2015. La seva activitat ha permès una 
millora molt important en la qualitat de l'aigua de consum de boca que passa de ser 
aigua clorada a aigua tractada. En aquest sentit, la Jornada de Portes Obertes pretén 
mostrar d’on prové l’aigua que consumim i com es tracta abans que arribi als domicilis. 

Les places són limitades i per confirmar assistència s'ha d’enviar un correu electrònic a 
sorea.scn@sorea.cat indicant nom i cognoms, DNI, número de telèfon i número 
d’assistents. 

 

Judit Neddermann, Kathy i Yolanda Sey al capdavant de la The Gramaphone 
Allstars Big Band aquest diumenge al Teatre Ateneu  
 
Promoció 2x1 pels joves de 16 a 25 anys 

El 18 de març a les 6 de la tarda la Sala Gran de Teatre Ateneu de Sant Celoni s'obre 
a la música negra i als ritmes jamaicans, al jazz i al boogaloo amb els músics de The 
Gramaphone Allstars Big Band i les veus de Judit Neddermann, Kathy i Yolanda Sey. 

Després de l'aclamat projecte Jazzmaica que els va permetre fer 60 concerts arreu del 
país, fins i tot publicar el disc al Japó, The Gramophone Allstars Big Band torna amb 
nou disc i nou espectacle, aquesta vegada obrint el ventall rítmic amb la mirada 
posada en diverses illes del Carib. A Maraca Soul, el seu cinquè treball d’estudi, 
afegeixen nous colors com el boogaloo o el calypso a la seva fórmula magistral, 
sempre en el punt de trobada entre el soul, el jazz i el funk amb els ritmes jamaicans. 
Genís Bou lidera aquest projecte on conflueixen alguns dels músics més rellevants de 
la nova escena jazz del país i també les veus de Judit Neddermann, Kathy Sey i 
Yolanda Sey. 

Si no voleu deixar passar aquesta oportunitat per transportar-vos a de Detroit a 
Kingston passant per Nova Orleans i el Spanish Harlem, podeu comprar les entrades 
al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 
17 a 20 h, en línia a aquest enllaç o a les taquilles del teatre, una hora abans de 
l'espectacle. 

A més, si teniu entre 16 i 25 anys, podeu gaudir d'un val 2x1 de la Promoció Jove. 
Podeu conèixer els detalls de la promoció a aquest enllaç. 

mailto:sorea.scn@sorea.cat
https://www.4tickets.es/santceloni/public/janto/
http://www.santceloni.cat/19214


 

 

 

 

 

La biblioteca l'Escorxador convoca el concurs de foto-microrelats Històries 
mòbils a Instagram  

Un any més, la Biblioteca l'Escorxador de Sant Celoni organitza el concurs Històries 
mòbils, un concurs de foto-microrelats que a través d'Instagram busca estimular la 
producció literària i fotogràfica. Podeu consultar les bases a aquest enllaç. 

Es tracta de presentar una història curta, escrita, fotografiada i muntada per l'autor. És 
a dir, un foto-microrelat, paraules i imatges. Cada foto-microrelat haurà de constar 
d'una sola imatge que pot ser una sola fotografia o un muntatge fotogràfic amb més 
d'una foto. 

Només heu de fer-vos seguidors del compte de la biblioteca (@lescorxador) i penjar 
els vostres foto-microrelats amb l'etiqueta #historiesmobils2018. Teniu temps fins al 
15 d'abril a les 00.00 h. 

Podeu participar en alguna d'aquestes dues categories: 
- Categoria A: de 12 a 17 anys 
- Categoria B: de 18 en endavant 

Per a qualsevol dubte o qüestió us podeu adreçar a la Biblioteca l'Escorxador de 
dilluns a divendres, de 15 h a 20 h, i els dimarts i dimecres, de 10 h a 13.30 h, al 
telèfon 93 867 33 13, i a les adreces electròniques 
concurs.histories.mobils@gmail.com i b.st.celoni@diba.ca 

 

Fins el 23 de març obertes les inscripcions de les entitats que vulguin muntar 
barraca per festes 

Totes les entitats que estiguin interessades en formar part de la Comissió barraques i 
optar a fer barraca durant els dies de la Festa Major de setembre de 2018, cap d’any i 
carnestoltes 2019, ho podran sol·licitar mitjançant una instància a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (carrer Campins 24- Edifici El Safareig).  

Com altres anys s’hauran de complir uns requeriments acordats en les reunions de la 
comissió de barraques: 

• Ser una entitat legalment constituïda, sense ànim de lucre, amb els estatuts i el 
NIF actualitzats propis, amb una antiguitat mínima d’un any. 

• Realitzar una memòria on s’especifiqui que l’associació té una dinàmica activa 
en el teixit associatiu de la vila i que les seves activitats van adreçades a la 
població. 

El termini de presentació de la sol·licitud és del 12 al 23 de març de 2018. Podeu 
demanar més informació a la Rectoria Vella, de dilluns a divendres de 8 a 15 h, trucant 
al 93 864 12 13, o bé enviant un correu electrònic a cultura@santceloni.cat. 

https://bibliotecasantceloni.blogspot.com.es/2018/03/histories-mobils.html
mailto:concurs.histories.mobils@gmail.com
mailto:b.st.celoni@diba.cat
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La Volta Ciclista a Catalunya passarà aquest dilluns per Sant Celoni 
Atents a les afectacions al trànsit  

Dilluns 19 de març passarà per Sant Celoni la 98a Volta Ciclista a Catalunya. Es 
preveu que entre les 15.40 i les 16.30 h, uns 200 corredors, 70 cotxes i 60 motos 
entrin per la carretera C-35 a l’alçada de la Batllòria en direcció a Vallgorguina. Aquest 
esdeveniment esportiu comportarà algunes afectacions al trànsit de les quals convé 
que estigueu informats: 

• De les 14.45 a les 15.40 hi poden haver talls intermitents de la circulació a la C-
35 entre la Batllòria i l’entrada a l’autopista a Sant Celoni 

• De les 15.40 a les 16.30 h aproximadament, no es podrà circular en cap tipus 
de vehicle en aquest tram de la C-35 en cap dels sentits. 

• Durant aquest període quedaran tallats tots els accessos a la C-35 en aquest 
tram. 

• La circulació s’obrirà quan hagi passat la bandera verda dels motoristes de 
Mossos de trànsit. 

Per a qualsevol dubte, us podeu dirigir a la Policia Local, al telèfon 93 864 12 17, o al 
correu electrònic seguretat.ciutadana@santceloni.cat 

 

 

Aquest mes de març, el Sot de les Granotes ofereix dues noves promocions. 
Aprofita-les!  

• Per a noves persones abonades (que vinguin sols): 
Un entrenament o assessorament gratis i 25% de descompte a la inscripció 
Promoció vàlida fins 19 de març. Podeu abonar-vos en línia, al web 
www.uesports.cat. 

• Per a persones abonades del CME Sot de les Granotes que convidin a un amic 
o amiga a apuntar-se: 
Porta un amic o amiga i tindràs gratis el mes d'abril. 
Promoció vàlida per a abonats de més de 3 mesos d'alta. Imprescindible que 
l'abonat acompanyi a l'amic o amiga a donar-se d'alta. Cal que l'amic o amiga 
pagui tres mesos en el moment d'alta (i els dies que restin de març). L'amic o 
amiga no pot ser un exabonat amb menys de 100 dies de baixa. Promoció 
aplicable a quota adult dia. 

 
Els atletes del Club d'Atletisme Sant Celoni obtenen molt bons resultats al 
Campionat de Catalunya. Felicitats!  

Els joves atletes del Club d'Atletisme Sant Celoni han obtingut molt bons resultats al 
Campionat de Catalunya en pista coberta en la categoria Sub14 (infantils) celebrat 
el dissabte 10 de març a Sabadell. 

mailto:seguretat.ciutadana@santceloni.cat
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Entre aquests resultats ressalten les dues medalles aconseguides per l'atleta David 
Coris: medalla de plata en llargada i medalla de bronze en 60 metres llisos. En 
ambdues proves en David ha rebaixat el rècord del club d'aquesta categoria. 
L'esportista ja s’havia penjat la medalla de bronze de proves combinades el passat 
febrer. 

A més a més s'han aconseguit dos llocs finalistes individuals: el 5è lloc del Roc 
Jubany a triple i el 8è lloc de la Mireia Planesas en 2000 metros llisos. L'equip de 
relleus, format pels esportistes Roc Jubany, Martí Casals, Alain Culell i David Coris, 
ha obtingut un 5è lloc en 4x200. Cal destacar que en les proves de triple i 4x200 s'han 
aconseguit les millors marques personals. 

Moltes felicitats! 

 


