
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
Dijous 3 de maig de 2018 

 
 

• Sant Celoni acollirà el VII Festival de Poesia dissabte 5 de maig. Núria 
Busquet Molist, Elm Puig, Eduard Ramírez Comeig, Sílvia Bel Fransi, 
Josep Grifoll i Silvie Rothkovic coincidiran a la trobada que tindrà un 
record especial al poeta Manel Marí 
 

• La Batllòria ja gaudeix del Camp de futbol de gespa i les millores a les 
instal·lacions. L’acte d’inauguració aplega un gran nombre d’esportistes i 
batlloriencs i batllorienques 
 

• Portes obertes de batxillerat i cicles formatius a l’Institut Baix Montseny: 
dissabte 5 de maig de 10 a 12 h. Amb un 80% d'inserció laboral els cicles 
són una bona forma per incorporar-se al món laboral 
 

• Vine a conèixer el Pla de Transició al Treball per a joves d'entre 16 i 21 
que no han acabat l'ESO. Dissabte 12 de maig, portes obertes al Sax Sala 
 

• Visita teatralitzada pel centre de Sant Celoni amb la Remei i el Fonsu 
aquest diumenge. Apunta-t’hi a www.santceloni.cat/formularis  
 

• Els Catarres, Roba Estesa, Zoo, Orquestra MotherFucker... al cartell de 
#FMSantCeloni2018. Reserva-t’ho a l’agenda! 

 

 

Sant Celoni acollirà el VII Festival de Poesia dissabte 5 de maig  
Núria Busquet Molist, Elm Puig, Eduard Ramírez Comeig, Sílvia Bel Fransi, 
Josep Grifoll i Silvie Rothkovic coincidiran a la trobada que tindrà un record 
especial al poeta Manel Marí 

El VII Festival de poesia de Sant Celoni convidarà dissabte 5 de maig algunes de les 
veus poètiques més remarcables de la llengua catalana de diferents procedències, 
edats i estils literaris. Sota la coordinació addicional de Pau Gener, el Festival ja arriba 
a la seva setena edició amb bon estat de salut. En paraules del propi Gener a l'Info 7 
de Punt 7 Ràdio: "És un goig que puguem tenir això: mostres del que es fa en poesia 
en català ara mateix". 

El programa comptarà amb els recitals de Núria Busquet Molist, Elm Puig, Eduard 
Ramírez Comeig, Sílvia Bel Fransi, Josep Grifoll i Silvie Rothkovic a les 6 de la tarda, a 
l'escalinata de Can Ramis. Tot seguit, a les 8 del vespre al porxo de Can Ramis i a la 
Sala Bernat Martorell es farà la ronda ràpida final, que ja s'ha convertit en marca del 
festival, i cloenda amb tots els poetes participants. 



Si voleu endinsar-vos als versos també trobareu alguns dels llibres dels poetes en 
exposició i préstec a la Biblioteca l'Escorxador i en una paradeta de la llibreria Els 4 
Gats a Can Ramis el mateix dia del festival. 

Podeu escoltar al coordinador del Festival de Poesia de Sant Celoni a l'Info 7 de Punt7 
ràdio: escolteu el podcast a www.radiosantceloni.cat 

 

La Batllòria ja gaudeix del Camp de futbol de gespa i les millores a les 
instal·lacions  

El dia 1 de maig es va inaugurar el camp de futbol de la Batllòria després d'unes 
obres de remodelació que han permès instal·lar gespa artificial d'última generació 
amb un nou sistema de reg del terreny de joc i un sistema de drenatge, millorar les 
instal·lacions amb un camp de futbol 11, dos camps transversals de futbol 7 amb 
porteries abatibles, adequar els espais per al públic i els accessos, renovar els serveis 
i la megafonia, i instal·lar dos mòduls per als espais socials del Club Esportiu La 
Batllòria i del Club Petanca La Batllòria. 

Va ser una jornada de festa que va començar al matí i es va allargar durant tot el dia 
amb set partits de totes les categories del Club Esportiu la Batllòria. L'acte va comptar 
amb la presència de la colla de geganters de la Batllòria i de molts batlloriencs i 
batllorienques. Per part de la Federació Catalana de Futbol hi va assistir Jordi Bonet, 
Elvira Solà i Josep M. Sànchez que van lliurar una placa al club. L'alcalde de Sant 
Celoni, Francesc Deulofeu, la presidenta del Consell de Poble, Helena Lagarda, el 
regidor d'Esports Ernest Vilà i els regidors Magalí Miracle, Raül Garcia i Àlex Vivancos 
també hi van participar. 

Els protagonistes de la jornada van ser els 104 esportistes al costat dels 16 jugadors 
veterans del CE La Batllòria que ja té 85 anys d'història. El més veterà va ser Martí 
Xamaní i la sacada d'honor va anar a càrrec d'en Josep Planas. 

Les actuacions realitzades a l'obra de remodelació han tingut un cost total de 
417.795,24 € i les actuacions complementàries (canvi de portes de magatzems, gàbies 
per al material esportiu, pintar edificis i mur, megafonia, bufador per neteja del camp, 
adaptació de paviments annexes, proteccions porteries futbol 7, marcador electrònic, 
aspersors de reg, armaris vestidors, banquetes per a jugadors suplents, reparació de 
serveis públics i instal·lacions de 5 bancs de fusta a la zona de grades) un cost total de 
24.730 €. 

 
 
 
 
 
Portes obertes de batxillerat i cicles formatius a l’Institut Baix Montseny: 
dissabte 5 de maig de 10 a 12 h  

Amb un 80% d'inserció laboral els cicles són una bona forma per incorporar-se 
al món laboral 

L'Institut Baix Montseny fa una jornada de portes obertes el proper dissabte 5 de maig 
a les 10 del matí perquè les persones que s'estiguin plantejant inscriure's a Batxillerat 
o a un dels 4 cicles de formació professional (CFGM i CFGS) per al curs 2018-2019 



puguin conèixer el seu projecte educatiu, el funcionament dels cursos i les seves 
instal·lacions. 

L’Institut Baix Montseny ofereix el Batxillerat en 3 modalitats: Humanitats, Ciències 
Socials i Tecnologia; CFGM Gestió Administrativa; CFGM Manteniment 
Electromecànic; CFGS Mecatrònica Industrial (FP Dual) i CFGS Química Industrial (FP 
Dual). 

La preinscripció per al curs 2018-2019 tindrà lloc del 14 al 24 de maig (Batxillerat i 
CFGM) i del 29 de maig al 7 de juny (CFGS). 

Institut Baix Montseny: 
Dissabte 5 de maig de les 10 a les 12 h 
Plaça Muriel Casals, 2 
93 867 34 70 
a8034606@xtec.cat 
www.insbaixmontseny.cat 

Excepcionalment, les famílies que no puguin assistir a la jornada de portes obertes 
poden visitar l'escola concertant una entrevista amb la direcció, prèviament i sempre 
que l'equip directiu tingui disponibilitat. 

 
 
Vine a conèixer el Pla de Transició al Treball per a joves d'entre 16 i 21 que no 
han acabat l'ESO 
  
Dissabte 12 de maig, portes obertes al Sax Sala 

El Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) és un Programa de Formació i Inserció per a 
joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen el Graduat en Educació Secundària Obligatòria 
(GESO), pensat per proporcionar competències que els permetin incorporar-se al món 
laboral o continuar la formació, especialment en cicles de FP de grau mitjà. Està 
organitzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 

La durada és d'un curs acadèmic (de setembre a juny) i proporciona una Certificació 
de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides i un 
reconeixement de la formació en la realització de les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà. 

Si esteu interessats i voleu conèixer les característiques del programa i visitar les 
instal·lacions, el proper dissabte 12 de maig a les 10 h es fa una Jornada de Portes 
Obertes a l'edifici de Sax Sala de Sant Celoni, d'uns 90 minuts de duració. 

Si us voleu preinscriure, el termini de presentació de sol·licituds és del 14 al 25 de 
maig de 2018, ambdós inclosos, al Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny. Els terminis per a la matrícula els publicarà el Departament pròximament. 

 

Visita teatralitzada pel centre de Sant Celoni amb la Remei i el Fonsu aquest 
diumenge. Apunta-t’hi a www.santceloni.cat/formularis  

Coneix el nostre patrimoni de la forma més divertida 

http://www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/educacio/GestioAdministrativa_2018.pdf
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/educacio/MantenimentElectromecanic_2018.pdf
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/educacio/MantenimentElectromecanic_2018.pdf
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/educacio/MecatronicaIndustrial_2018.pdf
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/educacio/Quimica_2018.pdf
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/educacio/Quimica_2018.pdf
mailto:a8034606@xtec.cat
mailto:a8034606@xtec.cat
mailto:a8034606@xtec.cat
http://www.insbaixmontseny.cat/
http://www.santceloni.cat/a.php?fer=EDTX_MVA&id=20712


El 6 de maig a les 11 del matí us proposem una visita teatralitzada plena d'història i 
humor per Sant Celoni amb la Remei i el Fonsu. La xerrameca més incansable i la 
enciclopèdia amb potes tornen al nostre poble per mostrar-nos el patrimoni celoní més 
destacat. 

Amb aquesta visita teatralitzada gratuïta per a tota la família, coneixerem els elements 
patrimonials més destacats de Sant Celoni d'una forma divertida en un recorregut pels 
carrers del centre ple de sorpreses. Una visita guiada teatralitzada per riure, conèixer, 
pensar i somiar. 

Us hi apunteu? Cal inscripció prèvia i les places són limitades! Us podeu inscriure 
aquí: www.santceloni.cat/formularis. 

 

Els Catarres, Roba Estesa, Zoo, Orquestra MotherFucker... al cartell de 
#FMSantCeloni2018  

La Festa Major de Setembre gaudirà d'un programa de concerts de primera línia, que 
abastarà un ample ventall d'estils i públics. Hi haurà les millors versions del rock de 
tots els temps, amb els competents Orquestra MotherFucker; el rock combatiu dels 
valencians Zoo, els sons urbans de Bemba Saoco, la posada en escena divertida i 
reivindicativa de les Roba Estesa, les sessions per ballar sense parar de tres DJ's 
d'estils diferents: Dj Ramon, Dj Marvin i Dj Mamayé, l'espontaneïtat de les cançons 
del cantautor Miquel del Roig, l'obligada música de ball de l'Orquestra Metropol, una 
de les millors de Catalunya, i la música festiva i energètica dels conegudíssims 
Catarres. 

Podeu veure el calendari d'actuacions i tot allò que fa referència a la festa major a 
www.santceloni.cat/festamajor 

 


