
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 27 de gener de 2011 

 
 

• Portes obertes a les escoles del municipi a les por tes del període de 
preinscripció previst del 14 al 25 de febrer 

• Matrícula oberta a diversos cursos al Centre Munici pal d’Expressió. Pau 
Gener conduirà un curs d’iniciació a l’escriptura 

• Ajuntament i la llibreria l’Alguer7 organitzen pres entacions de llibres 
d’autors reconeguts. El primer serà aquest divendre s amb Martí Gironell i el 
seu llibre l’Arqueòleg  

• Comença una campanya per promoure l’ús del català a ls comerços del 
municipi  

• Es reparteixen més de 500 contenidors de matèria or gànica als domicilis  

• AGENDA 
 

 

Portes obertes a les escoles del municipi a les por tes del període de preinscripció 
previst del 14 al 25 de febrer  

 
Aquesta setmana, els centres escolars del municipi han començat les jornades de portes 
obertes per donar a conèixer la seva escola als possibles nous alumnes i les seves 
famílies.  Les jornades s’allargaran encara la setmana vinent.  Aquesta setmana s’ha 
sabut que la preinscripció a 2n cicle d’Educació infantil, Primària i ESO tindrà lloc del 14 
al 25 de febrer i la matrícula del 6 al 10 de juny. La preinscripció es pot entregar a 
l’escola demanada en 1a opció o a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), a la 
Rectoria Vella. L’horari de l’OME fins el 14 de febrer: de dilluns a divendres  de 9.30 a 
15.30 h i dimecres de 17 a 20 h (hores a concertar) i  durant el període de preinscripció 
ordinari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h i de dilluns a dijous de 17 a 20 h.  
 
Calendari Portes Obertes:  

� Escola Soler de Vilardell:  
dilluns 24 de gener a les 15.30 h 

� Col·legi La Salle:  
dimecres 26 de gener a les 15 h 



� Escola Josep Pallerola i Roca:  
divendres 28 de gener a les 9.30 h i dimecres 2 de febrer a les 15.15 h 

� Escola Montnegre (La Batllòria):  
divendres 28 de gener a les 15.30 h 

� Escola La Tordera:  
dilluns 31 de gener a les 18 h 

� Escola L'Avet Roig:  
dimarts 1 de febrer a les 18 h 

� Col·legi Cor de Maria:  
dissabte 5 de febrer de les 10 a les 14 h 

 

Matrícula oberta a diversos cursos al Centre Munici pal d’Expressió  
Pau Gener conduirà un curs d’iniciació a l’escriptu ra 

Al Centre Municipal d’Expressió s'iniciaran pròximament dos cursos: el plaer d’escriure 
de la mà de Pau Gener i un tomb pel sud de la raó, introducció a la intel·ligència 
emocional amb Josep Toll. Apunteu-vos, encara queden places! 
 
EL PLAER D’ESCRIURE amb Pau Gener 
Experimentar i gaudir del fet d’escriure en forma d’iniciació. L’escriptura com a element 
de reflexió i auto coneixement, trencar el full en blanc, utilitzar els diaris personals i 
construir al voltant de les veus de cada participant. 
Acostament a la literatura, amb un aprofundiment en els gèneres com la poesia, el teatre, 
la narrativa, l’assaig i els més diversos recursos literaris de 
cada disciplina. 
Data d’inici: dilluns 7 de febrer (6 sessions) 
Horari: Dilluns de 20 a 21.30 
Preu: 40 euros 
A càrrec de: Pau Gener 
 

UN TOMB PEL SUD DE LA RAÓ. INTRODUCCIÓ A LA INTEL·L IGÈNCIA 
EMOCIONAL amb Josep Toll  
Des de la consciència emocional, anirem fent un recorregut per la gestió emocional, 
l’autonomia personal i les habilitats comunicatives i de relació, per tal que els assistents 
vagin organitzant la seva pròpia caixa d’eines. 
 
Data d’inici: divendres 11 de febrer (4 sessions) 
Horari: divendres de 19 a 22h i dissabte de 10 a 13h 
Preu: 80 euros 
A càrrec de: Josep Toll 
 
Podeu consultar tota l’oferta municipal de formació i on matricular-se a les pàgines 
centrals de l’Informatiu  58, i al web www.santceloni.cat/clip 
  
 

Ajuntament i la llibreria l’Alguer7 organitzen pres entacions de llibres d’autors 
reconeguts  



El primer serà aquest divendres amb Martí Gironell i el seu llibre l’Arqueòleg  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni per mitjà de la Biblioteca l’Escorxador i la Llibreria l’Alguer7 
organitzen de forma conjunta presentacions de llibres d’autors reconeguts. La cita té lloc 
l’últim divendres de cada mes, a les 8 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu. A part de 
l’autor, es compta amb un especialista en el tema que farà de presentador de l’obra. 
El 28 de gener, el periodista Martí Gironell presentarà la seva darrera novel·la 
L’Arqueòleg  i  l’advocat i historiador Ramon Verdaguer en farà la presentació.  
El 25 de febrer, l’obra protagonista serà El carboneig . Quan el record encara és viu  i 
els autors, Josep M. Panareda i Josep Masnou;  presentarà el llibre la biòloga Carme 
Clopés. El 25 de març l’autora convidada serà Maria Carme Roca i la seva obra 
Escollida pels déus , un llibre sobre Empúries. 

 

 

 

Comença una campanya per promoure l’ús del català a ls comerços del municipi  
 
Des de l’Oficina de Català de Sant Celoni ha començat aquest mes de gener una 
campanya als comerços de nova creació per tal de promoure i facilitar el coneixement i 
l’ús de la llengua catalana a les persones que hi treballen, com a eina d’integració i 
també com a valor afegit a un comerç de qualitat. 
 
Un establiment comercial que pot atendre la clientela també en català millora la seva 
competitivitat. Oferir els productes i els serveis en la llengua pròpia de la clientela és un 
valor afegit que pot contribuir a fidelitzar-la, perquè permet aconseguir proximitat i 
augmentar la seva satisfacció. 
 
Entre els serveis que s’ofereixen hi ha el d’assessorament (revisió de textos breus en 
català: cartes, retolació exterior i interior, llistes, etc.), recursos lingüístics en línia 
(correctors, traductors automàtics, etc. Optimot, consultes lingüístiques : 
www.optimot.gencat.cat. Plats a la carta : www.gencat.cat/platsalacarta), de formació 
(cursos de català), el Voluntariat per la llengua... A més, se’ls facilita lèxic i material 
específic adequat al comerç. 
 

 
 
Es reparteixen més de 500 contenidors de matèria or gànica als domicilis   

 
En el marc de la campanya de sensibilització ciutadana per a la correcta recollida de residus duta 
a terme entre agost i gener al municipi, s’han repartit més de 500 contenidors de matèria orgànica 
per a ús domiciliari.  Durant aquest temps s’ha pogut accedir a més de la meitat dels habitatges de 
Sant Celoni on s’ha lliurat informació sobre com actuar respecte els residus domiciliaris, 
especialment pel que fa la separació en origen de les diverses fraccions (paper, envasos, vidre i 
orgànica) i com actuar cívicament en dipositar-ho als contenidors del carrer. La campanya s’ha 
portat a terme mitjançant la contractació de 4 informadors/res amb el suport del Departament de 
Treball de la Generalitat en el marc dels plans d’ocupació per a persones en situació d’atur. 

 
Qui vulgui disposar d’un contenidor de matèria orgànica pot dirigir-se a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de Sant Celoni o de la Batllòria.  

 
Pel que fa l’impacte sobre recollida, es pot observar un interessant augment en la fracció 
orgànica:  

 
2009: 597.620 kg 



2010: 607.940 kg 
2011: 629.320 kg 

 
 

AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  


