
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
Dimecres, 11 de febrer de 2009 
 

• Sant Celoni inaugura dissabte el Centre per a petit a infància i família 
• L’obra de teatre Germanes encetarà la programació P rimavera a l’Ateneu 

2009 
• Setmana d’inscripcions a la rua de Carnaval  
• Una nova àvia centenària a Sant Celoni 
• Dansa contemporània al Centre Municipal d’Esports S ot de les Granotes 
• El patinatge celoní es fa amb el Campionat de Catal unya 
• El Casal de la gent gran reprèn els cursos trimestr als 
• Creu Roja inicia una campanya de presentació del SI MAP, dispositiu per 

localitzar malalts d’Alzhèimer 
• AGENDA 

 
 
Sant Celoni inaugura oficialment el Centre per a la  petita infància i família  
 
El conseller d’Educació Ernest Maragall inaugurarà el centre 
 
Aquest dissabte a les 12 del migdia tindrà lloc la inauguració oficial del Centre per a la 
petita infància i família amb presència del Conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, Ernest Maragall.  El conseller arribarà a les 11.30 h a l’Ajuntament on serà 
rebut per l’alcalde i els regidors i regidores. A les 11.45 h se sortirà de la plaça de la 
Vila amb una cercavila amb la participació dels gegants i grallers de Sant Celoni i dels 
gegants i caps grossos de totes les escoles del municipi. Un cop al centre, a les 12 h, 
tindrà lloc la inauguració oficial, amb els parlaments institucionals, portes obertes a 
l’equipament... L’acte també comptarà amb un espectacle infantil a càrrec de Jaume 
Barri.  
 
Centre per a la petita infància i família  
Amb 103 alumnes, el passat 8 de gener va entrar en funcionament la primera escola 
bressol municipal, El Blauet, situada al carrer Pere Ferrer, 15, al costat del parc de la 
Rectoria Vella. L’escola ocupa tota la planta baixa del nou edifici, anomenat Centre per 
a la petita infància i família, i al primer pis s’hi han traslladat serveis municipals com el 
de logopèdia i psicoteràpia – SAM- , el Servei a la Dona i el CDIAP Baix Montseny -
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç-.  
 
L’Escola bressol municipal El Blauet 
Durant aquest curs, el centre disposa de dues aules de nadons, quatre d’infants d’1 i 2 
anys i dues aules per a infants de 2 i 3 anys. En horari de tarda, encara hi ha places 
disponibles.  
 
 
 Nadons (2 

aules amb una 
1-2 anys (4 
aules amb una 

2 – 3 anys (2 
aules amb una 

TOTAL 



ràtio de 8 
infants per aula) 

ràtio de 13 
infants per 
aula) 

ràtio de 20 
infants per 
aula) 

Horari de 
matins 

16 50 37 103 

Horari de 
tardes 

9 20 10 39 

 
 
Un projecte educatiu innovador  
El centre presenta un projecte educatiu innovador, de qualitat, on els pilars bàsics són 
els infants, les famílies i l’entorn. Que l’infant se senti valorat, estimat, respectat, acollit 
i escoltat és l’objectiu fonamental que es marca l’equip pedagògic.  
L’escola ofereix accés a les famílies a tot el centre i està oberta a les seves propostes. 
 
L'Escola bressol està ubicada en un entorn que permet estar en contacte amb la 
natura i amb un medi sociocultural divers i enriquidor. Des del centre es vol fomentar 
una actitud respectuosa amb la natura i amb l’entorn i en aquest sentit es treballarà en 
la línia de reciclar, reutilitzar i reduïr.  
 
La metodologia de treball de l’escola  
Les activitats i materials que s’utilitzen estan pensats per afavorir l’autonomia personal 
dels infants. L’Escola vol aconseguir que els infants participin del seu aprenentatge, 
siguin feliços, imaginatius, creatius i autònoms. En aquest procés el paper de 
l’educador/a és fonamental com a observador/a constant de l’infant i acompanyant d’ell 
i la seva família en el procés de creixement. 
 
Serveis de qualitat 
Amb l’objectiu d’ajudar a les famílies a conciliar l’horari laboral i el familiar, el centre 
obre les portes a les 7.45 del matí i a la tarda allarga fins a les 6 h. L’Escola disposa de 
cuina pròpia molt ben equipada. 
 
 
Servei Bon dia (de 7.45 a 9 h) 
Escola bressol matí (de 9 a 12 h) 
Permanència matí (de 12 a 13 h) 
Menjador (de 12 a 15 h) 
Escola bressol Tarda (de 15 a 17 h) 
Permanència Tarda (de 17 a 18 h) 
 
 
 
El SAM, el CDIAP i el Servei a la Dona ocupen la pr imera planta  
 
Des del mes de febrer, ocupant la primera planta de  l’edifici, s’hi han traslladat 
tres serveis relacionats amb els infants i les famí lies: el SAM, el CDIAP i el Servei 
a la Dona. 
 
El SAM - Servei d’Assistència Multiprofessional  - ofereix atenció logopèdica i 
psicoterapèutica a infants i joves en edat escolar de Sant Celoni i la Batlloria. Aquest 
servei municipal, integrat per logopedes i psicòlegs, estava situat fins ara al primer pis 
del carrer Santa Fe, 52. Cal demanar dia i hora al telèfon 93 867 51 94 
 
Servei a la Dona : És un servei municipal que ofereix atenció social, psicològica i 
jurídica a dones en casos en què es produeixi qualsevol tipus de maltractament per 
raons de gènere i/o altres situacions de risc social per a la dona i els seus fills/filles. El 
psicòleg del servei realitza la primera acollida i valora la necessitat de derivació a 



l’assessoria jurídica, als serveis socials o a altres serveis de la xarxa d’atenció a les 
dones. Cal trucar i concertar dia i hora al telèfon 93 867 51 94 
 
El CDIAP Baix Montseny -  Centre de Desenvolupament Infanti i Atenció Precoç-, que 
pertany a la xarxa pública de serveis especialitzats, és un servei adreçat a les famílies 
amb infants de 0 a 6 anys amb dificultats en el desenvolupament o risc de patir-los. 
Fins ara el CDIAP estava al carrer Dos de Maig, al local de la Mútua. El telèfon d’aquest 
servei no canvia: 93 848 49 68. 
 
(S’adjunta invitació ) 
 
 
 
L’obra de teatre Germanes encetarà la programació P rimavera a l’Ateneu 2009  
 
Entre les novetats destaca la discoteca per a joves  cada primer dissabte de mes   
La programació Primavera a l’Ateneu 2009 començarà el proper dissabte 28 de febrer 
amb l’obra de teatre Germanes, de Carol López. Fins a finals de maig, de la mà de Xip 
Xap, Manel Camp i Llibert Fortuny, Pere Espinosa, Montserrat Carulla, Los dos Los i 
Vero Cendoya i Lluc Fruitós, l’Ateneu s’omplirà de teatre, música i dansa. Com la 
darrera edició, hi haurà ball el segon diumenge de mes, programacions dels 
Sessions’n’sona, cinema comentat i concerts a l’Olivera. 
 
Entre les novetats d’enguany destaquen les sessions de discoteca per a joves, que es 
faran cada primer dissabte de mes. No hi faltarà el teatre local, amb Troca Teatre i 
Tramoia i L’hostelera i Som i Serem, respectivament,  la Coral Briançó que celebra els 
seus 25 anys, amb la participació de la Coral de Cardedeu i la celebració del 15è 
aniverasri de Passaltpas. 
 
 
Promocions pels aficionats al teatre 
Amb l’objectiu de millorar els canals de comunicació amb els aficionats al teatre, 
l’Ajuntament i el Centre Municipal d’Expressió proposen a totes les persones 
interessades omplir una butlleta que trobaran a les botigues de la UBIC o al web de 
l’Ajuntament i dipositar-la a les urnes repartides entre l’OAC, la Biblioteca, el CME o 
l’Ateneu. A més de rebre informació sobre totes les activitats de teatre que es fa al 
municipi, tota la gent que formi part d’aquesta base de dades cultural de Sant Celoni, 
entrarà al sorteig de 20 abonaments totalment gratuïts per a la programació Primavera 
a l’Ateneu 2010.    
 
Dilluns 16 de febrer comença la venda d’abonaments  
Els abonaments es vendran de dilluns 16 a divendres 23 de febrer al Centre 
Municipal d’Expressió. Hi entren 7 espectacles a escollir i costa 56 euros, el que 
suposa un estalvi d’un 30% .  
La venda d’entrades es farà a partir de dilluns, 23 de febrer, de dilluns a divendres, de 
10 a 13 h i de 17 a 20 h, al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) i a les 
taquilles del teatre, mitja hora abans de cada espectacle. Les entrades per la sala gran 
costen 15 euros i a la sala petita 10. els majors de 65 anys tenen descompte i els 
sortirà per 7  i 5 euros. Els nois i noies fins a 12 anys pagaran 5 euros i fins a 2 anys 
és gratuït.  
 
 
Per a més informació sobre la venda d’entrades i ab onaments podeu trucar al 
CME 93 867 40 89  
 
(S’adjunta el programa) 
 
 



 
Setmana d’inscripcions a la rua de Carnaval  
 
Tothom que vulgui fer una comparsa el dissabte 21 de febrer, durant aquesta setmana 
han d’anar a inscriure’s a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Safareig. Cada comparsa ha 
d’estar formada per 15 persones com a mínim, i ha de tenir 2 responsables majors de 
16 anys. L’Ajuntament aportarà 6 euros per persona per finançar les despeses de les 
disfresses i dels guarniments necessaris i també donarà 100 euros per carrossa. En el 
moment de la inscripció a la rua, s’ha de saber el nombre de components de la 
comparsa, si es portarà música i carrossa. En el mateix moment també es poden 
comprar els tiquets pel sopar.  
 
Aquest any el Carnestoltes se celebrarà el 21 i 22 de febrer. El dissabte 21 la rua 
sortirà a les 7 de la tarda, després hi haurà el sopar popular a la pista coberta que 
costarà 4 euros per persona i està obert a tothom. Els tiquets per tothom que no formi 
part de les comparses es podran comprar a partir del 16 de febrer. Per tancar la nit, 
ball de disfresses amb l’orquestra Metropol al pavelló. Els membres de les comparses 
tindran l’entrada del ball gratuïta i la resta hauran de pagar 5 euros.  
 
Tampoc no hi pot faltar el concurs de comparses. Aquest any serà la 13a edició i es 
repartirà 300 euros a la comparsa més original, a la més animada i a la més 
elaborada.  
 

Per molts anys Josefa!   

La celonina Josefa Lavado Domínguez va nèixer a Ribera del Fresno (Badajoz) el dia 
10 de febrer de 1909. 100 anys, 11 fills, 25 néts i 35 besnéts després, la Josefa 
segueix gaudint de la vida amb la seva família, amb qui li agrada tenir llargues 
converses. L'alcalde i la regidora de Comunitat van anar a felicitar-la en nom de tots 
els celonins i celonines. Per molts anys Josefa! 

(S’ajunta foto) 
 
 
Dansa contemporània al Centre Municipal d’Esports S ot de les Granotes  
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes organitza una classe especial de 
dansa contemporània aquest divendres 13 de 2/4 de 7 a les 8 del vespre i està oberta 
a tothom, abonats i no abonats. Cada mes, des de la instal·lació, s’organitza una 
activitat especial com l’Activi3, la marató d’espinning o la d’aigua radical. Ara es tracta 
de dansa contemporània i depèn de l’acceptació que tingui, no es descarta integrar-la 
com una activitat més dins l’horari de dirigides.  
 
Descompte d’un 50 % en la matrícula 
A més, del 16 de febrer al 15 de març, el centre farà una promoció per tots aquells 
que s’apuntin durant aquest període: tindran un 50% de descompte en la matrícula. El 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes també va organitzar la seva primera 
sortida a la neu diumenge passat. Estava oberta tant a monitors com a abonats. Tot i 
el mal temps que van trobar, els participants van acabar amb ganes de repetir 
l’experiència.  
 
 
El patinatge celoní es fa amb el Campionat de Catal unya  
 
Un segon equip de Sant Celoni va quedar 4rt i passarà al campionat d’Espanya 
 



Les patinadores celonines es van fer aquest dissabte passat amb el Campionat de 
Catalunya. Tot i que la competició es va disputar a Girona, al Fontajau, terreny d’unes 
de les seves principals rivals, el Blanes, el grup de Sant Celoni es va imposar 
clarament amb l’espectacle “Per plaer”. A més, aquest any el patinatge artístic de sant 
celoni ha presentat un altre grup petit de show-conjunts. Va quedar tercer al campionat 
de Barcelona i ara, al de Catalunya, ha quedat quart. Amb aquests resultats, els dos 
grups celonins podran competir al campionat d’Espanya que se celebrarà el 13 i 14 de 
març a Lleida. 
 
 
El Casal de la gent gran reprèn els seus cursos tri mestrals   
 
Informàtica, piano, costura per a tothom.. són algunes de les propostes dels nous 
cursos trimestrals que ha engegat aquesta setmana el Casal de la gent gran. S’ha 
conservat bàsicament el mateix esquema que es va engegar al setembre-octubre però 
amb algunes modificacions, com l’ampliació de les classes d’informàtica i de piano, 
així com l’ampliació de l’oferta del servei de podologia. Tots els cursos que es porten a 
terme al casal de la gent gran estan adreçats a persones majors de 60 anys, siguin o 
no socis de l’esplai. Ara també es vol engegar un curs de costura adreçat a tothom que 
vulgui aprendre a fer les coses més bàsiques. Es portarà a terme dos dies a la 
setmana de 6 a 7 de la tarda. Les persones que hi estiguin interessades es poden 
adreçar al mateix casal a les tardes.  
 
 
Creu Roja inicia una campanya de presentació del SI MAP, dispositiu per 
localitzar malalts d’Alzhèimer  
 
 
Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny té previst començar una campanya de difusió 
del projecte del localitzador SIMAP pensat per a persones amb malalties 
degeneratives cognitives, com ara l’Alzhèimer. S’organitzaran xerrades i visites 
guiades a la seu provincial de Creu Roja, al Centre de Coordinació d'emergències, 
primer a nivell de Ajuntaments, Entitats socials, Associacions de veïns, i després al 
públic en general per donar a conèixer aquesta nova eina tecnològica que pot ser un 
avenç important en el tema de la dependència. 
  
EL SIMAP es va posar en marxa fa un any de forma experimental com a servei privat i, 
fins ara, se’n beneficiaven una quarantena d’usuaris a tot Catalunya. Gràcies a l’acord 
amb la Generalitat , el dispositiu de localització esdevindrà un servei públic amb una 
tarifa molt reduïda de només 22 euros, la meitat del que pagaven els usuaris fins ara. 
Això també farà possible que el servei s’ampliï fins a 535 usuaris a tot Catalunya, que 
seran seleccionats a través de la xarxa de serveis socials bàsics i de les entitats i 
associacions de familiars d’Alzhèimer. Actualment, a Catalunya hi ha unes 75.000 
persones majors de 70 anys amb demència, 51.000 de les quals pateixen símptomes 
definitoris de l’Alzheimer. 
  
El Sistema Intel·ligent de Monitorització d’Alertes Personals consta d’un dispositiu 
mòbil amb un receptor GPS i un mòdem GSM,  que es tracta d’un aparell que el malalt 
porta a sobre, de manera que se’l pot tenir localitzat de manera permanent i detectar 
les situacions potencialment perilloses en què es pugui trobar. 
 
 
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 
 



divendres 

13 
febrer 
2009 
18:30 

Les peripècies 
d'en Patufet , amb 
Sara Fuente  
Hora del Conte a 
la biblioteca de la 
Batllòria 

Lloc:  Biblioteca de la 
Batllòria 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Literatura, Infantils  

dissabte 

14 
febrer 
2009 
08:00 

El Perdiguero 
per la Vall d'Estós  
Sortida d'alta 
muntanya i 
preparació 
Expedició 
Tocllaraju 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  Cap de 
setmana 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  
Esports  

dissabte 

14 
febrer 
2009 
11:30 

Contes: Va de 
pocions, 
potingues i 
potinguetes  
Hora del conte a la 
biblioteca 
l'Escorxador 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Biblioteca 
Tipus d'acte:  
Literatura, Infantils  
Hora del conte a la 
biblioteca l'Escorxador 
  

diumenge 

15 
febrer 
2009 
08:30 

Castell de 
Farners  
Matinal de Natura 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  
Esports  

diumenge 

15 
febrer 
2009 
18:00 

Cinema: 
Expiación , de J. 
Wright  
Cinema a l'Ateneu 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  
Cinema  

divendres 

20 
febrer 
2009 
21:00 

Nit de lletres  
Tertúlia literària 
sobre Si una nit 
d'hivern un viatger 
d'Italo Calvino, 
conduïda per 
Jesús Pacheco. 

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Literatura  

 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


