
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 6 d’abril de 2011 

 
 

• Trobada del Consell Assessor del Museu del Bosc cen trada en el programa 
museogràfic   
 

• La primera jornada d’emprenedoria i empresa serveix  de plataforma per a la 
presentació de nous projectes de promoció econòmica  
 

• Cloenda de la 1a fase Casa d’Oficis de Sant Celoni.  Se signen convenis de 
pràctiques amb la Fundació Hospital de Sant Celoni i l’empresa Ben Salut 
per a la realització de les pràctiques  

 
• Sant Celoni organitza la Setmana de l’energia que c omença aquest 

diumenge amb un passeig en bici a les Llobateres 
 

• Nova sessió de  Benvinguda als nous celonins i celo nines aquest dissabte 
al matí 

 
 

• Prop de 120 alumnes participen a la jornada d’orien tació organitzada per 
l’ajuntament 

 
• Dilluns comencen les inscripcions a la sortida cult ural al Museu Dalí i al 

Castell de Peralada organitzada per l’ajuntament 
 

• Presentació del llibre Arbres remarcables de Catalunya de Martí Boada i 
Arnau Boada  aquest divendres a l’Ateneu. El period ista Josep Cuní 
presentarà l’acte organitzat per la llibreria Algue r 7 i l’Ajuntament  

 
• Campionat de petanca a les pistes municipals de la Rectoria Vella aquest 

diumenge al matí 
 

• AGENDA 
 

 
 
Trobada del Consell Assessor del Museu del Bosc sob re el programa museogràfic  
 
Aquest dimarts dia 5 d’abril a les 11h del matí, a la sala d’actes de la Rectoria Vella, es 
va presentar, davant el Consell Assessor del  Museu del Bosc,  el  programa museogràfic 
preliminar del centre. El Consell Assessor està constituït per una vintena d’experts en 



diferents disciplines d’interès per al projecte, centres de recerca en matèries afins, així 
com, representants d’institucions i entitats del món forestal i de l’àmbit dels museus. 

El programa museogràfic, elaborat per l’equip del museòleg Jorge Wagensberg 
conjuntament amb l’equip del Dr. Martí Boada,  és el document que estableix el 
plantejament conceptual del futur museu, els continguts que volen transmetre i les 
solucions museogràfiques que s'utilitzaran per il·lustrar-los i despertar les emocions dels 
visitants davant les exposicions del museu.  

L’acte va comptar amb la intervenció del Director Científic de la Fundació “la Caixa”, 
Jorge Wagensberg, el responsable del projecte Museu del Bosc , el Dr. Martí Boada, i 
l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu. Una vegada presentat el document, es va 
encetar un debat durant el qual es van poder recollir interessants aportacions i 
suggeriments dels membres del  Consell Assessor. 
En la presentació del programa museogràfic es va explicar que el Museu del Bosc es 
valdrà d’un llenguatge, la realitat, per proveir d’estímuls al visitant a favor de la 
comprensió d’aquests espais i les seves funcions; entenent que comprendre pot 
esdevenir una fórmula de canvi social molt més efectiva que la imposició de regles o 
normes. El museu del Bosc es fonamentarà en l’entorn més proper, el Montseny i el 
Montnegre, per explicar els boscos a nivell global, i parlarà de temes tan diversos com 
són la funció clorofíl·lica, com funciona un arbre o la dimensió social del bosc, entre 
altres. 
Durant el debat que va seguir la presentació es van posar en relleu qüestions com la 
necessitat de trencar amb el mite de la intocabililitat dels boscos, el paper d’aquests 
espais com a font de productes, energia i serveis ambientals, o el seu valor per explicar 
la complexitat dels sistemes socioecològics. 
 
 
 
La primera jornada d’emprenedoria i empresa serveix  de plataforma per a la 
presentació de nous projectes de promoció econòmica  
 
El 31 de març es va celebrar al Centre de formació i ocupació del Baix Montseny – Sax 
Sala la 1a jornada d’emprenedoria i empresa. Durant el matí, els ponents van valorar les 
oportunitats d’emprendre en un entorn de crisi i van destacar les característiques de les 
persones emprenedors: tenacitat, resistència al fracàs, mentalitat oberta, capacitat 
d’observació de l’entorn,... A la tarda, els assistents van tenir l’oportunitat de conèixer 
altres empreses i emprenedors amb l’objectiu de cooperar, crear xarxes i explorar noves 
oportunitats comercials. 
 
La celebració d’aquesta jornada va servir també per presentar la constitució del Fòrum 
Baix Montseny,  un grup de treball format per l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Associació 
d’Emprenedors del Baix Montseny, el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny,  
Pimec Vallès Oriental i la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni amb l’objectiu 
d’esdevenir un espai de treball, reflexió i debat sobre el desenvolupament econòmic del 
Baix Montseny. 
 
A l’acte de cloenda, l’alcalde Francesc Deulofeu va presentar el Viver d’empreses de 
Sant Celoni i la primera edició dels Premis d’empre nedoria i l’empresa.  El Viver 
d’empreses posa a disposició d’aquelles persones amb un projecte empresarial viable 
set espais d’oficina amb els serveis necessaris per desenvolupar amb millors garanties 
d’èxit la seva empresa: assessorament empresarial, recepció, climatització,... Podeu 
consultar les condicions d’accés i les tarifes a www.santceloni.cat/viver 
 



La 1a edició dels Premis d’Emprenedoria i empresa distingirà a les millors iniciatives en 
quatre àmbits: 
- millor projecte jove 
- millor pla d’empresa 
- millor empresa de nova creació 
- millor empresa consolidada. 
 
El termini de presentació finalitza el 31 d’agost de 2011 i podeu consultar les bases de 
participació a www.santceloni.cat/premisempresa 
 
Si voleu més informació sobre el viver d’empreses o els premis, podeu adreçar-vos a Sax 
Sala, al telèfon 93 867 41 75 o al correu electrònic creacioempreses@santceloni.cat 
 
 
 
Cloenda de la 1a fase Casa d’Oficis de Sant Celoni  
Se signen convenis de pràctiques amb la Fundació Ho spital de Sant Celoni i 
l’empresa Ben Salut per a la realització de les prà ctiques  
 
Dilluns 4 d’abril va tenir lloc a la Sala de Plens de l’ajuntament l’acte de cloenda de la 
primera fase de la Casa d’oficis en atenció geriàtrica i la signatura dels convenis amb la 
Fundació Hospital de Sant Celoni i amb l’empresa Ben Salut per a la realització dels sis 
mesos de pràctiques de l’alumnat. Aquest projecte impulsat per l’Ajuntament i amb el 
cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya, ha permès que 10 alumnes menors 
de 25 anys s’hagin format durant 6 mesos en l’àmbit d’atenció a les persones.  
 
A partir del 14 d’abril, els alumnes iniciaran un període de 6 mesos de formació pràctica 
remunerada als serveis socials de l’Ajuntament, l’atenció domiciliària a l’empresa Ben 
Salut com a adjudicatària del xec servei i a l’Hospital de Sant Celoni i la Residència 
Verge del Puig. 
 
 
 
Sant Celoni organitza la Setmana de l’energia que c omença aquest diumenge amb 
un passeig en bici a les Llobateres  
 
L’ajuntament de Sant Celoni organitza del 10 al  30 d’abril diverses activitats per 
sensibilitzar a la població en relació a la producció i la utilització sostenible de l’energia. 
La Setmana de l’energia inclou fires, xerrades, tallers, documentals, bicicletades..  Durant 
aquestes dates diverses ciutats i municipis europeus organitzen un seguit d’activitats 
relacionades amb la producció, l’eficiència energètica o amb l’ús d’energies renovables. 
A Sant Celoni, la Setmana de l’energia respon al compromís adquirit amb la signatura del 
Pacte d’Alcaldes de treballar la sensibilització ciutadana.  
 
Anima’t i participa, qualsevol petit gest a favor del planeta és una gran mostra de 
responsabilitat. 
 
Diumenge 10 d’abril  
A les 10 del matí, a la plaça de l’Església de la Batllòria.  
EN BICI A LES LLOBATERES 
Passejada en bicicleta des de la Batllòria fins les Llobateres, guiada per un expert 
coneixedor del territori.  
 
De les 10 del matí a les 6 de la tarda, al Parc de la Rectoria Vella 



10a FIRA INTERCANVI ECOXARXA MONTSENY. 
Presentació de la moneda social “Ecoseny”, i el sistema monetari virtual i lliure CES, 
xerrades, art i música, intercanvis directes o en moneda social. 
 
A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala d’Actes de la Rectoria Vella 
PRESENTACIÓ SOM ENERGIA 
La Cooperativa Som Energia és la primera cooperativa de producció i energia verda de 
Catalunya. 
 
Dijous 14 d'abril 
A les 9 del vespre, a Ocine Sant Celoni Centre Comercial Altrium 
PEL·LÍCULA: REFUGIATS CLIMÀTICS 
Si l’escalfament global és l’assumpte més urgent del planeta, els desplaçaments de la 
població a gran escala n’és la conseqüència humana. La migració massiva continental és 
un fet, i la reducció dels recursos naturals segueix amenaçant la vida de milions de 
persones. Direcció: Oliver Bourgeois i Pierre Barougier 
 
Divendres 15 d’abril 
A 2/4 de 8 del vespre, al Centre Cívic del carrer Major de la Batllòria 
PEL·LÍCULA: ADDICTES AL PLÀSTIC 
Addictes al plàstic és un viatge global per investigar el que realment coneixem sobre 
aquest material d’un milió d’usos i perquè dimonis n’hi ha tant. Direcció: Ian Connacher 
 
Dissabte 16 d’abril 
A les 5 de la tarda, al Parc de la Rectoria Vella 
PEDALADA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 
Passejada familiar amb bicicleta apta per totes les edats d’uns 30 minuts. Coneixerem el 
nou carril bici, i en finalitzar el recorregut farem un càlcul de l’estalvi de CO2 aconseguit. 
 
Dissabte 30 d’abril 
De 10 del matí a 2 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a la plaça de 
la Vila 
AGROMERCAT 
Fira de productes agroalimentaris de qualitat i del territori. Podreu trobar embotits, 
conserves i herbes, làctics i formatges, pa, coques i xurros, vi, cava i cervesa, horta i 
llegums, produïts artesanalment amb matèries primes de proximitat.  
 
De 2/4 d’11 a 12 del migdia, a la plaça de la Vila 
EL JOC DEL CONSUM CRÍTIC 
Coneix la procedència els valors ètics que hi ha implícits 
 
De 12 a 2/4 de 2 del migdia, a la plaça de la Vila 
EL JOC DEL MOCADOR DE LES TEMPORADES 
Per conèixer els productes que hi ha a l’hort cada temporada i aprendre a fer planter. 
Adreçat a infants. 
 
6 de la tarda, a la Sala d’Actes de Can Ramis 
PEL·LÍCULA: LA LLUITA ALIMENTÀRIA 
La lluita alimentària és una mirada fascinant a la política agrícola d’Amèrica, a la cultura 
del menjar adquirides durant el segle XX i a la rebel·lió del Moviment alimentari de 
Califòrnia en contra de les grans companyies agràries per crear el Moviment per al 
menjar orgànic local. Direcció: Chris Taylor 
 



Nova sessió de  Benvinguda als nous celonins i celo nines aquest dissabte al matí  

Dissabte a les 11 del matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament tindrà lloc una nova sessió 
de benvinguda a les persones nouvingudes al municipi. Com és habitual, la sessió 
acabarà amb una passejada per conèixer millor el patrimoni celoní.  
 
 
Prop de 120  alumnes participen a la jornada d’orie ntació organitzada per 
l’ajuntament  
 
Prop de 120 alumnes de 6è de primària de les escoles Pallerola, Montnegre i la Tordera 
han participat aquest matí a una jornada d’orientació organitzada per l’ajuntament de 
Sant Celoni i destinada als centres adscrits al Pla Català d’Esport. La jornada s’ha 
desenvolupat a l’entorn de la Pista Municipal d’Atletisme. Durant les dues hores que ha 
durat la prova els alumnes dividits en grups de 2-3 persones havien de trobar, amb 
l’ajuda d’un mapa, 14 fites situades a diferents punts. Els participants han pogut gaudir 
d’una dia molt assolellat per practicar esport i conèixer una part de l’entorn natural del 
municipi. 
 
 
Presentació del llibre Arbres remarcables de Catalunya de Martí Boada i Arnau 
Boada  aquest divendres a l’Ateneu  
El periodista Josep Cuní presentarà l’acte organitz at per la llibreria Alguer 7 i 
l’Ajuntament  
 
Aquest divendres a les 8 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu es presentarà el llibre 
Arbres remarcables de Catalunya amb la presència dels seus autors Martí Boada Juncà i 
Arnau Boada Puchol. El periodista Josep Cuní serà l’encarregat de presentar l’acte. 
 
La llibreria Alguer 7 i l’Ajuntament per mitjà de la Biblioteca l’Escorxador organitzen de 
forma conjunta presentacions de llibres per part dels seus autors. 
 
 
Casadellops, espectacle de la Companyia Joan Baixas  aquest cap de setmana a 
l’Ateneu  
 
Aquest cap de setmana dins la programació estable A l’Ateneu,  es representarà 
Casadellops, un espectacle de Paca Rodrigo, de la Companyia Joan Baixas.  
Es farà doble sessió, dissabte a les 10 del vespre i diumenge a les 12 del migdia perquè 
també hi puguin anar els nens i nenes a partir de 7 o 8 anys. 
  
Llops, ovelles, gossos i persones,inseparables, formen un arabesc de símbols i  
suggeriments, en un conte construït amb texts de orient i occident, amb fragments de 
Elias Canetti, Nazim Hikmet i llegendes tradicionals. Cançons de tipus de música 
diferents, des de Mozart i cançó tradicional, jazz i composicions pròpies amb inspiracions 
de  música ètnica. Durada: 50 minuts 
 
 
 
Dilluns comencen les inscripcions a la sortida cult ural al Museu Dalí i al Castell de 
Peralada organitzada per l’ajuntament  
 
De l’11 al 14 d’abril les persones interessades a participar a la sortida cultural al Museu 
Dalí i al castell de Peralada prevista pel dissabte 30 d’abril, s’han d’inscriure 



personalment  a la Rectoria Vella o per telèfon (93 864 12 13). Aquesta és la primera 
proposta de la programació de sortides culturals arreu de Catalunya obertes a tothom 
que organitza cada any l’ajuntament.  La sortida serà a les 8 del matí de la plaça Comte 
del Montseny i es tornarà a 2/4 de 8 del vespre. El preu és de 25 euros i inclou el viatge 
en autocar i les entrades i visites guiades al Museu i al castell.  
 
Les altres sortides culturals previstes:  

 
. dissabte 21 de maig     Palau de la Generalitat i barri gòtic de Barcelona (matí) 
. dissabte 4 de juny        Cardona: mines de sal, castell i nucli antic (tot el dia) 
. dissabte 22 d’octubre   Modernisme a Canet de Mar, el llegat de Domènech i  
                                       Montaner (matí) 

 
Si hi esteu interessats, sol·liciteu de rebre més informació a l’Àrea de Cultura, tel. 93 864 
12 13 (matins de 8 a 15) o a promocio.cultural@santceloni.cat 
 
 
Campionat de petanca a les pistes municipals de la Rectoria Vella aquest 
diumenge al matí  
 
Les pistes municipals de Petanca de la Rectoria Vella acolliran aquest diumenge a partir 
de les 9, un campionat entre els clubs de petanca del Casal de la Gent Gran l’Esplai de 
Sant Celoni i el Casal d’avis de Llinars del Vallès. La competició, organitzada per l’Esplai, 
comptarà amb botifarrada, campionat i lliurament de trofeus s’allargarà fins la una del 
migdia.   
 
 
 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/ag enda 


