
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 30 de març de 2011 

 
 

• L’ajuntament de Sant Celoni organitza la 1a Jornada  d’Emprenedoria i 
Empresa el 31 de març a Sax Sala. A la cloenda, a l es 8 del vespre, l’alcalde 
presentarà el Viver d’Empreses i la I Edició de Pre mis d’Emprenedoria i 
Empresa 
 

• Les tortuges de rierol retornen a la Tordera. Alumn es de l’Escola Montnegre 
participen en aquesta activitat de restauració ambi ental lligada a les obres 
d’ATLL  
 

• Sessions’n’sona, aquest dissabte projecció de curts  a càrrec de JASC i 
música hardcore/punk amb els grups Apart i Posa’t l a caputxa 
 

• Punt 7 ràdio estrena un programa de cinema els dima rts a les 21.30 h i 
dijous a les 21 h 
 

• Més de cinc-cents espectadors han assistit a la ter cera edició de Cinema 
Infantil en Català a Sant Celoni. Aquest dissabte, última projecció amb Gru, 
el meu dolent preferit 
 

• Alumnes dels cursos de català de Sant Celoni i Llin ars del Vallès visiten el 
castell de Montsoriu 

• AGENDA 
 

 
 
L’ajuntament de Sant Celoni organitza la 1a Jornada  d’Emprenedoria i Empresa el  
dijous 31 de març a Sax Sala  
A la cloenda, a les 8 del vespre, l’alcalde present arà el Viver d’Empreses i la 
I Edició de Premis d’Emprenedoria i Empresa 
 
L’ajuntament de Sant Celoni organitza la 1era Jornada d’Emprenedoria i Empresa el 
dijous 31 de març al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala  
(c/ Montserrat, 28). L’objectiu de la jornada, segons la regidora de Promoció Econòmica, 
Laura Costa, és “esdevenir útils a aquelles persones que treballen per l’impuls 
econòmic del nostre territori.”  En un context econòmic com l’actual, “la formació, la 
cooperació, la reflexió i els punts de trobada esde venen bàsics per seguir 
avançant.” La jornada s’adreça a emprenedors i emprenedores, empreses de qualsevol 
sector econòmic, responsables polítics i tècnics de l’administració i d’entitats 
socioeconòmiques. El matí se centrarà en la presentació de diferents experiències 
empresarials innovadores i en la divulgació de recursos a l’abast del sector empresarial. 



A la tarda, es tindrà l’oportunitat de donar a conèixer el propi negoci a una vintena 
d’empresàries i empresaris del territori amb qui establir nous vincles comercials.  
A la cloenda, l’alcalde presentarà el Viver d’Empreses i la I Edició de Premis 
d’Emprenedoria i Empresa. 
 
www.santceloni.cat/jornadaempresarial 
 
 
 
Les tortuges de rierol retornen a la Tordera  
Alumnes de l’Escola Montnegre participen en aquesta  activitat de restauració 
ambiental lligada a les obres d’ATLL  
 
El divendres, 25 de març, els nens i nenes de  3r i 4t de primària de l’escola Montnegre 
de la Batllòria van acompanyar els biòlegs i representants d’ATLL a alliberar un grup de 
tortugues de rierol a la Tordera. Durant aquella setmana se’n van retornar al medi un 
centenar que havien estat capturades la tardor passada per evitar que els moviments de 
terres i la maquinària que treballava a la vora del riu no les perjudiquessin. 
 
Els nens i nenes van rebre les tortugues a l’escola i, després d’una interessant explicació 
sobre aquesta espècie i de moltes preguntes i aportacions, van ser instruïts per saber-les 
manipular i deixar-les anar posteriorment al riu. Després d’esmorzar es van desplaçar 
fins a la zona d’aigües calmes on havien estat capturades i, poc a poc, les van anar 
deixant vora el riu perquè fossin elles mateixes que s’hi capbussessin.  
 
L’alliberament de les tortugues de rierol a la Tordera és una més de les actuacions de 
restauració ambiental de l’obra de construcció de la canonada d’aigua potable que 
connectarà la dessaladora de Blanes amb la planta potabilitzadora de Cardedeu, una 
obra que l’Agència Catalana de l’Aigua va encarregar a ATLL i que facilitarà l’ús i gestió 
de l’aigua potable a l’àrea metropolitana de Barcelona i al nostre territori. 
 
La tortuga de rierol (Mauremys leprosa) és una espècie autòctona de la península Ibèrica 
i protegida a Catalunya. A la Tordera s’han trobat poblacions al llarg del seu curs mitjà i 
baix, i tot i que no sembla trobar-se en perill d’extinció és necessari tenir-ne cura amb 
una bona qualitat de l’aigua del riu, evitant molestar-la en els seus llocs de repòs i cria i 
impedint l’alliberament de tortugues de Florida, rivals i enemigues de la tortuga de rierol 
perquè els prenen el menjar i els llocs on viure. 
 
 
 
Sessions’n’sona aquest dissabte amb projecció de cu rts a càrrec de JASC i 
música hardcore/punk amb els grups Apart i Posa’t l a caputxa  
 
Dissabte, a partir de 2/4 d’11 de la nit, a la Sala Petita de l’Ateneu, engegarem amb una 
projecció de curts a càrrec de JASC (Jovent Alternatiu de Sant Celoni), a continuació dos 
grups celonins de hardcore / punk.  
 
Els APART es descriuen a si mateixos com una banda que pretén expressar-se i fer-ho 
en català, tal i com viuen la vida. Miren de fer una mirada més enllà de la superficialitat i 
dels productes comercials. Ho fan així per cercar missatges i sons, que els permetin 
formalitzar les seves emocions, pensaments, frustracions...  
 
Els POSA’T LA CAPUTXA, és un grup que neix al poble fa ben poc, a finals de 2010 i 
que també vol reivindicar amb la seva música totes aquelles coses que els semblen 



injustes d’aquest món. Dissabte ens presentaran versions hardcore/punk on les lletres 
estan carregades de crítica social, amb referents com Inadaptats, Kop, Rise Against The 
Machine, entre d’altres. 
 
Si us agrada el hardcore... no us ho deixeu perdre!! 
 
Per conèixer una mica millor els grups podeu connectar amb Punt 7 ràdio. El programa  
Sessions’n’ràdio, on cada setmana es presenten els grups que tocaran, s’emet els 
divendres abans de cada sessió,  a les 9 del vespre o bé en la seva reemissió que es fa 
cada dimarts després de l’actuació, els dimarts a 2/4 de 9 del vespre. Però a més, també 
es poden seguir els programes a qualsevol hora a través del servei de ràdio a la carta: 
www.santceloni.cat/ràdio. 
 
 
 
Punt 7 ràdio estrena un programa de cinema els dima rts a les 21.30 h i dijous a les 
21 h 
 
Punt 7 Ràdio Sant Celoni estrena el programa Cinèfils en acció. Aquest espai de mitja 
hora de durada girarà entorn del món del cinema i s’emetrà els dimarts a les 21.30h i els 
dijous a les 21.00h. Estarà conduït per la Laura Matallana, fins ara encarregada de la 
secció de cinema de l’Info 7 dels dijous al vespre i del divendres matí i migdia. Comptarà 
amb la col·laboració d’en Sergio Montesinos i d’en Joan Soler. El primer programa serà 
dimarts dia 5 d’abril. 
 
A Cinèfils en acció podreu seguir les novetats de les cartelleres cinematogràfiques de 
cada setmana, saber quines crítiques té cada film, quines curiositats les rodegen, etc. 
Aquí també coneixerem què se n’ha fet d’actors i actrius, quins rodatges s’estan portant a 
terme així com quines són les millors sèries de televisió que podem mirar. 
 
 
Més de cinc-cents espectadors han assistit a la ter cera edició de Cinema Infantil en 
Català a Sant Celoni  
Aquest dissabte, última projecció amb Gru, el meu dolent preferit 
 
521 espectadors han vist les pel·lícules a la tercera edició de Cinema Infantil en Català 
(CINC) a Sant Celoni, cicle organitzat per la Direcció General de Política Lingüística i el 
cinema Ocine de Sant Celoni.  
 
Del 5 al 26 de març s’han projectat 4 pel·lícules d’actualitat, doblades al català, 
adreçades al públic infantil. Les sessions han tingut lloc en dissabte, a les 16.15 hores, a 
les sales del cinema Ocine de Sant Celoni. El preu únic de l’entrada ha esta de 3,50 
euros.  El CINC és una iniciativa de Direcció General de Política Lingüística que es va 
posar en marxa l’any 2001 amb els objectius de suplir un dèficit de cinema infantil en 
català al mercat, formar nous espectadors de cinema en català i potenciar l’hàbit de 
consumir productes cinematogràfics en aquesta llengua, gràcies a una programació 
atractiva i a una política de preus baixos. Per al cicle se seleccionen majoritàriament 
pel·lícules que s’han estrenat comercialment al cinema. 
 
5a i darrera projecció: Gru, el meu dolent preferit    Dissabte 2 d’abril a les 16.15 h 
 
Títol original: Despicable Me 
Direcció:  Pierre Cofin, Chirs Renaud i Sergio Pablo 



Guió: Ken Daurio i Cinco Paul 
Distribució:  Universal 
 
Sinopsi : Gru és un home malvat que planeja el robatori més increïble de la història, 
robar la lluna. Però el seu entrebanc principal és la tossuderia de tres nenes òrfenes. 
 

 
Alumnes dels cursos de català de Sant Celoni i Llin ars del Vallès visiten el castell 
de Montsoriu  
 
El dissabte 26 de març una cinquantena d’alumnes dels cursos de català de Sant Celoni i 
de Llinars del Vallès dels nivells bàsics i elementals van fer un tomb pels voltants del 
castell de Montsoriu; a més van  assistir a una visita guiada al castell. Van sortir de Sant 
Celoni en cotxes particulars a les 10 del matí; van deixar el cotxe al coll de Castellar i es 
van enfilar a peu per una pista forestal fins al castell. Es tracta d’una bonica excursió de 
2,8 km d’entre 25 i 45 minuts. Un cop van arribar al peu del castell, al voltant de 2/4 de 
12 del matí, hi van entrar i van tenir l’oportunitat de recular més de cinc-cents anys en el 
temps i reviure la història i la manera de viure a la Catalunya de l’edat mitjana. 
 
Després de gairebé vint anys d’intervencions arqueològiques i treballs de consolidació i 
restauració, el Castell de Montsoriu va obrir les portes al públic el passar 29 de gener. 
Durant aquest any es pot visitar el que és considerat el castell gòtic més imponent de 
Catalunya i un dels recintes medievals més importants del país. Situat al cim d’un turó de 
més de 600 metres, al peu del Montseny i a tocar de les Guilleries, Montsoriu domina la 
vall de la Tordera i tot el corredor mediterrani de Girona a Granollers. Aquesta envejable 
situació el va portar a ser la seu militar dels vescomtes de Cabrera en el moment que 
aquesta nissaga era de les més poderoses del país i de la Mediterrània, al costat de Pere 
III, el Cerimoniós (s. Xlll). 

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


