
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 2 de febrer de 2011 

 
 

• Sant Celoni omple els caps de setmana de febrer a j uny amb una àmplia 
programació cultural. Nit de Sant Joan de Dagoll Da gom o Quico el Célio, el 
Noi i el Mut de Ferreries es combinen amb una varia da proposta local  
 

• Nous tallers d’entrenament de la memòria! Ja se n’h an fet més de 20 amb 
una gran acollida.  
 

• 3a edició del Grup de suport per a persones amb add iccions del Baix 
Montseny 
 

• Matrícula oberta per a l’alumnat nou dels cursos de  català per a adults del 7 
a l’11 de febrer a Sax Sala 
 

• 15 joves del PQPI-PTT fan pràctiques en empreses de l Baix Montseny  
 

• Del 7 al 10 de febrer, recollida de manualitats per  a l’exposició de Catalunya 
contra el Càncer 

• Fira de rebaixes, saldos, liquidacions i fora estoc s aquest dissabte a Sant 
Celoni  

• AGENDA 
 

 

 

Sant Celoni omple els caps de setmana de febrer a j uny amb una àmplia 
programació cultural  
 

Nit de Sant Joan de Dagoll Dagom o Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries es 
combinen amb una variada proposta local  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha presentat la nova temporada de A l’Ateneu, la 
programació cultural que omplirà els caps de setmana de febrer a juny. La proposta 
ofereix 13 espectacles de teatre, música i dansa que es completa amb la programació de  
de Concert i Ball amb orquestra el primer diumenge de mes a les 6 de la tarda amb 
orquestres de renom com Costa Brava, Maravella, Amoga i Selvatana; música els 
dissabtes al vespre amb els Sessions’s’sona, músics del Baix Montseny amb un toc 
diferent, les activitats de JASC, cinema a l’Ateneu, música dels alumnes de l’Escola de 
Música, disco jove... i dos importants concerts commemoratius de l’any Rafael Ferrer.  
 



La proposta, tal i com destaca l’alcalde Francesc Deulofeu, té “un fort component 
local, de creadors, artistes, de talent local; una mostra clara i potent de la força 
cultural de Sant Celoni”.  
 
 
Versus Teatre enceta la programació dissabte 12 de febrer 
Dissabte, 12 de febrer, s’encetarà la programació amb una obra de petit format produïda 
per Versus Teatre, Les nenes no haurien de jugar a futbol, una peça plena d’intriga. 
De febrer a maig, es podrà continuar gaudint de la programació estable A l’Ateneu 2011 
amb la música d’arrel de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries; l’estètica preciosa i 
les tècniques de circ de la cia Plecs; Toni Jodar, ballarí i mestre de dansa des de fa més 
de 25 anys, explicarà i introduirà el públic en el món de la dansa moderna; Paca Rodrigo 
i la Cia Joan Baixas presentaran el seu darrer espectacle: Casadellops, un espectacle-
collage de teatre visual, cançó, narració objectes i imatges recomanat per a grans i petits 
a partir de 8 anys; Guillem Albà i els Always Drinking Marching Band presentaran un 
espectacle d’humor, música i amor, la història d’en Marcel i la última oportunitat que es 
dóna per trobar el seu amor; David Soler i el seu jazz per fi a Sant Celoni; i Dagoll 
Dagom, tancarà la programació amb Nit de Sant Joan. 
 
5 espectacles teatrals de creació local 
Les entitats locals estan treballant fort i  programen 5 espectacles teatrals per a grans i 
petits. L’associació Dansa Espiritual del Ventre portaran la Cia de teatre Maripili; Tramoia 
el Diari d’Anna Frank; El grup de teatre Els Atrevits, de l’Esplai de Gent Gran, s’atreveix 
amb Visca el Paral·lel; Rebrot Teatre i la Jazz Band del Centre Municipal d’Expressió 
amb The Full Monty; i Trocateatre amb una creació pròpia La Cua. 
 
Les entrades es vendran a partir de dilluns, 7 de f ebrer , al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) i aquest any, amb la novetat que es podran fer tastets 
dels espectacles a través d’uns petits vídeos promocionals que s’aniran penjant a 
www.santceloni.cat 
 

Consulteu el programa A l’Ateneu: www.santceloni.cat/alateneu  

 
 

 

3a edició del Grup de suport per a persones amb add iccions del Baix Montseny  
 
L’ajuntament de Sant Celoni ha reiniciat el grup de suport per a persones amb addiccions 
del Baix Montseny. És un grup dinamitzat per dues educadores socials i terapeutes amb 
experiència en prevenció, tractament i inserció sòciolaboral de persones amb addiccions 
que acull tant a persones addictes a substàncies com a comportaments addictius (feina, 
menjar, Internet, compres, ludopatia, etc). El grup de suport  es reuneix cada 15 dies per 
a treballar els diferents aspectes de l’addicció, proporcionar eines de coneixement i 
creixement personal per a poder fer front a les dificultats que es presenten a la vida 
quotidiana.  Les trobades han començat el 24 de gener i estan obertes a qui ho necessiti 
(només cal trucar al 93 864 12 12). La confidencialitat és absoluta i requisit indispensable 
per a poder formar part del grup. Aquest suport es va posar en marxa el gener de 2009 i 
fins ara hi ha passat 12 persones.  

 
 

 



Nous tallers d’entrenament de la memòria!  

Ja se n’han fet més de 20 amb una gran acollida 

Per aquest primer semestre de 2011 s’han programat nous tallers d’entrenament de la 
memòria dirigits a persones majors de 65 anys de Sant Celoni. Els tallers s’estructuren 
en 10 sessions  d’1 hora i mitja de durada, una per setmana. 
Des que es van iniciar, l’any 2007, se n’han fet més de 20 amb una gran acollida. A més, 
l’any passat se’n van començar a fer de 2n nivell dirigits a persones que volen repetir i 
aprofundir en el contingut i dinàmiques dels tallers. Els tallers es realitzen a diferents 
emplaçaments: l’Àrea de Comunitat, la seu de l’Associació Neurològica Amics Baix 
Montseny (ANABM) i al Centre Les Casetes de la Batllòria. A finals de gener ja n’han 
començat dos. 
 
Propers tallers  
 
Nivell 1  
Desl 10 de febrera al 14 d’abril  
Dijous de d’10.30 a 12 h  
Àrea de Comunitat (plaça Josep Alfaras, 6)  
 
Del 26 d’abril al 28 de juny 
Dimarts de 10.30 h a 12 h 
Àrea de Comunitat (plaça Josep Alfaras, 6) 
 
A partir del mes de maig  
Centre cívic les Casetes. La Batllòria  
 
 
Nivell 2  
De l’1 de febrer al 5 d’abril 
Àrea de Comunitat (plaça Josep Alfaras, 6) 
Dimarts de 10.30 h a 12 h 
  
Les persones que hi estiguin interessades s’han de posar en contacte amb l’Àrea 
de Comunitat (93 864 12 12)  

 
 
Matrícula oberta per a l’alumnat nou dels cursos de  català per a adults del 7 a l’11 
de febrer a Sax Sala  
 
L’Oficina de Català de Sant Celoni obre la inscripció als cursos de català per a adults que 
s’impartiran durant el segon trimestre de l’any. S’ofereixen places a cursos dels nivells 
bàsic, elemental, intermedi i de suficiència per  entendre el català, per aprendre a 
parlar-lo amb fluïdesa, per iniciar-se en l’escript ura o  per millorar-la , en diferents 
dies i horaris. 
 
Del 7 a l’11 de febrer  a: Oficina de Català de Sant Celoni. Edifici Sax Sala (C. 
Montserrat, 28) Tel. 93 867 41 75  santceloni@cpnl.cat. Més informació a www.cpnl.cat   
 
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h. divendres de 10 a 13 h 
 
Es donen números a partir de les 10 h per atendre durant el matí i a partir de les 16 
hores per atendre durant la tarda.  



 

15 joves del PQPI-PTT fan pràctiques en empreses de l Baix Montseny  
 
15 joves del mòdul auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic del Programa de 
Qualificació Professional Inicial modalitat Pla de Transició al Treball (PQPI-PTT) de Sant 
Celoni han iniciat les pràctiques formatives a empreses del Baix Montseny. 
Concretament, els joves han fet pràctiques al supermercat Esclat que ja fa 4 anys que 
participa en el projecte. Durant  cinc dies, en sessions de cinc hores, els auxiliars de les 
seccions de xarcuteria, carnisseria, peixateria, fleca, fruiteria, caixa i reposició, han fet de 
mestres. Aquesta experiència, avalada des del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat,  té com a finalitat  ajudar els joves a la  presa de decisions per el seu 
esdevenir professional a curt termini, a través d’un aprenentatge engrescador  i una visió 
integral de les tasques que es desenvolupen en l’establiment comercial. Gràcies a la 
participació i col·laboració de la gerència i dels auxiliar de secció de l’empresa, aquests 
joves coneixen millor el sector professional, les competències i les tasques del perfil de 
dependent/a de comerç en supermercats. 
 
(S’ajunta imatge) 
 

 
Del 7 al 10 de febrer, recollida de manualitats per  a l’exposició de Catalunya contra 
el Càncer  
 
El 7, 8, 9 i 10 de febrer de 18 a 20 h, la Junta local de Sant Celoni de l’Associació 
Catalunya contra el Càncer estarà a Can Ramis per rebre les aportacions 
desinteressades que cada any fan nombrosos ciutadans i ciutadanes i que serveixen per 
muntar l’exposició de manualitat. L’exposició s’inaugurarà dissabte 12 de febrer a les 7 
de la tarda i com sempre, el benefici de la venda de les manualitats es destinarà a 
investigació, ajuda social i psicològica als malalts de càncer. 
 
 

Fira de rebaixes, saldos, liquidacions i fora estoc s aquest dissabte a Sant Celoni  

Més de 20 establiments comercials de Sant Celoni trauran la seva botiga al carrer aquest 
dissabte de 10 a 20 h oferint preus de liquidació. Les parades estaran repartides entre el 
carrer Major, la plaça de la Vila, plaça d’en Nicola, plaça de l’Església i carrer Anselm 
Clavé. Sant Celoni Comerç és qui organitza aquesta activitat de Rebaixes al Carrer.   
 
 
 

AGENDA 

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


