
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 7 de març 

 
 
 

• El Bus Alícia s’ha instal·lat a la plaça de la Vila  de Sant Celoni fins dissabte 
10 de març. Molts ciutadans s’han interessat per l’ exposició i els tallers  
orientats a les escoles i famílies. Alumnes de l’Es cola d’Adults ja l’han 
visitat 
 

• Sant Celoni commemora el 8 de març, Dia Internacion al de les Dones 
 

• La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50,  de La Roda Produccions, aquest 
diumenge a les 6 de la tarda a l’Ateneu 
 

• Sessions’n’sona aquest dissabte a l’Ateneu amb PROU  (funk’n’roll), A 
Destiempo (rock) i DJ Mark L (house-tech-house come rcial). Punt 7 ràdio 
entrevista els tres grups a Sessions’n’ràdio que s’ emet divendres a les 23 h 
i dilluns a les 22 h  

 
• Sax Sala i System Formació ofereixen un curs d’angl ès comercial gratuït. 

Inscripcions fins el 19 de març a Sax Sala 
 

• Presentació de l’entitat Veu Pròpia a Sant Celoni a mb una xerrada dijous 15 
de març a Sax Sala 
 

• Tintin i el secret de l’Unicorn , aquest dissabte en el 5è Cicle de Cinema 
Infantil en Català  
 
 

 
El Bus Alícia s’ha instal·lat a la plaça de la Vila  de Sant Celoni fins dissabte 10 de 
març  
Bona afluència de visitants a  l’exposició i als ta llers  orientats a les escoles i 
famílies. Alumnes de l’Escola d’Adults ja l’han vis itat 
 
 
Fins dissabte 10 de març, el Bus Alícia s’estarà a Sant Celoni, a la plaça de la Vila. 
Nombrosos ciutadans ja l’han visitat i han començat a participar als diferents tallers. El 
Bus Alícia és un projecte itinerant posat en marxa per la Fundació Alícia i la Obra Social 
Caixa Catalunya, que recorre  Catalunya per informar, educar i fer reflexionar als 
ciutadans sobre la importància de mantenir una alimentació saludable.  
 
El Bus Alícia disposa d’un espai expositiu d’uns 50 m², accessible també per a 
persones amb mobilitat reduïda. Integra un àmbit expositiu dotat de recursos 
audiovisuals i multimèdia, on, de manera rigorosa, lúdica i interactiva, s’explica i 
s’interpel·la els visitants sobre la producció, transformació, hàbits de consum i funció 
nutricional dels aliments.  Està obert al públic de 10.30 a 14.00 i de 15.00 a 19.30. Les 
visites són lliures.  



 
Així mateix, el Bus Alícia és una aula de cuina perfectament equipada per divulgar pel 
territori les recerques i els projectes que, en matèria de ciència, salut i patrimoni 
agroalimentari, es desenvolupen als laboratoris de la Fundació Alícia. Ofereix una sèrie 
de tallers de 45 o 60 minuts de durada (tallers escolars, tallers familiars, tallers per a 
persones amb restriccions alimentàries concretes, tallers temàtics de cuina, tradició i 
productes) que cal concertar prèviament i que tenen preu infantil (3 euros) i adult (5 ò 10 
euros).  
 
Durant la seva estada a Sant Celoni, es realitzen tallers escolars cada dia de 10.30 h a 
11.45 h destinats a fomentar els bons hàbits alimentaris on la cuina serà l’eina que 
s'utilitzarà per aconseguir-ho. La durada del taller és de 45 minuts.  
* 1er i 2n primària - Taller de producte: fruita, pa 
* 3er i 4t primària - Taller Temàtic : l'esmorzar 
* 5è i 6è primària -  Taller: Mengem bé? 
* 1er i 2n ESO  - Taller de consciència alimentària - Què menja el món? 
 
 
A més, també s’han programat tallers de cuina i malaltia:   
Dimarts 6  - taller cuina per diabètics: 17.30 h 
Dijous 8 - taller bàsic bus ( tots el públics): 17 h 
 Divendres 9 - taller "aquí  no es llença res" : 17.30 h 
Dissabte 10 - taller "cuina per menjar millor":  12 h 
 
Per reservar hora i rebre més informació podeu contactar directament amb la Secretària 
Tècnica d’aquest projecte: Toni Aparicio Tel. 902 109 350 // Fax. 902.200.004 
taparicio@alegria-activity.com. 
 
 
Una vintena d’alumnes de l’Escola d’adults visita a l bus Alícia  
Un grup d’alumnes de l’Escola d’Adults va visitar dimarts 6 de març l’exposició sobre 
alimentació que la Fundació Alícia ha portat al municipi. En total van passar per 
l’exposició una vintena d’alumnes corresponents als grups d’Alfabetització, Neolectors, 
Certificat i  Perfeccionament de les competències bàsiques. La visita va ser molt 
interessant i engrescadora,  en bona part gràcies a la bona tasca dels professionals. 
 
S’adjunta imatge 
 

 

Sant Celoni commemora el 8 de març, Dia Internacion al de les Dones  

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, l’Ajuntament de Sant Celoni ha 
promogut l’organització de diferents actes commemoratius. A més, Punt 7 ràdio emetrà el 
manifest en veu de la regidora de Comunitat, Magalí  Miracle , el 8 de març, després 
de L’informatiu local INFO 7, (a les 8, 13.30 h i a les 20.30 h). El podeu escoltar aquí 
(àudio) 

Dijous 8 de març, de 9 a 11h 
Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny 
Taller a l'alumnat del PTT  
Taller amb dinàmiques participatives per a donar a conèixer l'alumnat la importància i 
significació de la commemoració d'aquest dia. 

Dissabte 10 de març, de 17 a 18.30h 
Plaça de la Vila 



Performance de la JASC i altres entitats: dones rel levants durant la Història  
Hi haurà una taula amb informació de la performance, amb la història dels personatges, i 
amb exemplars de l'opuscle Un cop de mà, edició especial sobre llenguatge no sexista 
editat pel Centre per la Normalització Lingüística. 

 
La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50 , de La Roda Produccions, aquest 
diumenge a les 6 de la tarda a l’Ateneu  
 
Aquest diumenge, 11 de març, a les 6 de la tarda, la Sala gran de l’Ateneu acollirà La 
Ventafocs, el musical amb ritme dels 50 de La Roda Produccions. La direcció va a càrrec 
de Dani Cherta i els intèrprets són Jordi Gonzàlez, Roser Colillas, Magda Puig, Bernat 
Mestre, Anna Gras i Sílvia López.  
 
Dotze de la nit: la Ventafocs perd la sabata que la Fada Madrina li ha proporcionat per 
anar al Ball de Màscares de Primavera de l'últim curs. En Sam, catcher de l'equip de 
beisbol de l'institut, coneix a una noia misteriosa de la qual queda bojament enamorat. 
Netejar, rentar i cuinar són les tasques imposades per l'autoritària madrastra que 
menysprea la voluntat que té la nostra heroïna de voler prosperar. Els protagonistes de la 
nostra història s'adonen que hi ha un objectiu que els uneix: en Sam mourà cel i terra per 
retrobar-se amb la noia, guanyar la beca i fer realitat els seus somnis. 
 

El musical té una durada d’1 hora i 10 minuts. El preu de l’entrada per al públic general 
és de 10 €; majors de 65 anys, menors de 14 i joves entre 14 i 30 amb Carnet Jove, 5 €; 
menors de 2 anys, gratuït. La venda d’entrades anticipades es fa al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 
de la tarda 8 del vespre. I a les taquilles del teatre, mitja hora abans de cada espectacle. 
 

Podeu consultar tota la programació A l’Ateneu www.santceloni.cat/alateneu 

 
 
 
Sessions’n’sona aquest dissabte a l’Ateneu amb PROU  (funk’n’roll), A Destiempo 
(rock) i DJ Mark L (house-tech-house comercial)  
Punt 7 ràdio entrevista els tres grups a Sessions’n ’ràdio que s’emet divendres a 
les 23 h i dilluns a les 22 h 
 
La Sala petita de l’Ateneu acollirà aquest dissabte a partir de les 23 h, una nova edició 
del Sessions’n’sona amb els grups PROU (funk’n’roll), A Destiempo (rock) i DJ Mark L 
(house-tech-house comercial). Una nova oportunitat pels grups del Baix Montseny de 
provar els seus directes. Com totes les edicions del Sessions’n’sona, es comptarà amb 
una petita intervenció de JASC (Joventut Alternativa de Sant Celoni) que en aquesta 
ocasió se centrarà en el Dia internacional de les Dones.  
 
Novament Punt 7 Ràdio emetrà un altre programa especial del Sessions’n’Ràdio. La 
periodista Gemma Grau parlarà amb Prou, A Destiempo i amb el DJ Mark L.  En aquest 
programa es podrà descobrir com es van crear les formacions, quin tipus de música fan, 
quines influències tenen, etc. El Sessions’n’ràdio s’emetrà aquest divendres a les 23 h i 
es reemetrà dilluns a les 22 h. A més també es podrà descarregar a partir de la setmana 
vinent al web www.santceloni.cat/radio a l’apartat de ràdio a la carta. 
 
 
Sax Sala i System Formació ofereixen un curs d’angl ès comercial gratuït  
Inscripcions fins el 19 de març a Sax Sala 
 



El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala juntament amb System-
Formació, organitzen un curs d’Anglès Comercial, obert a persones en situació d’atur i a 
treballadors en actiu. El curs començarà el 27 de març i finalitzarà el 8 de maig i es farà 
els dimarts, dijous i divendres, de 9.30 a 12.30 h. 

El curs es portarà a terme al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny de forma 
totalment gratuïta. Les persones que estiguin interessades han d’omplir un formulari que 
trobaran al web municipal  i presentar personalment la còpia del formulari  d’inscripció 
més la documentació sol·licitada abans del 19 de març a Sax Sala (c/Montserrat, 28).  
 
En el moment de presentar la documentació al centre, realitzaran la prova de nivell.  

La documentació que caldrà presentar en el moment de la inscripció és la següent: 

TREBALLADORS EN ACTIU 
 

• Fotocòpia del DNI  
• Última nòmina i/o documentació acreditativa del pagament dels autònoms. 

 
TREBALLADORS EN SITUACIÓ D'ATUR 
 

• Fotocòpia del DNI  
• Full de renovació del SOC actualitzat  
• Vida laboral o fotocòpia d’una nòmina antiga. 

 
REQUISIT D’ACCÉS 
 

• Coneixements previs d’anglès a nivell pre-intermediate, que es valoraran 
mitjançant una prova escrita en el moment de presentar la documentació 
sol·licitada. 

Per a més informació: Sax Sala telèfon 93 867 41 75 formacio@santceloni.cat 

Es pot consultar el temari del curs 
http://web.pimec.org/ca/avantatges/formacio/cataleg/AF0446 
 
 
 
Presentació de l’entitat Veu Pròpia a Sant Celoni a mb un xerrada el 15 de març a 
Sax Sala 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i el CNL del Vallès Oriental – Oficina de Català de Sant 
Celoni organitzen una xerrada sobre l’experiència dels nous parlants que han adoptat la 
llengua catalana com a llengua habitual que servirà per presentar l’entitat Veu Pròpia. 
L’acte tindrà lloc dijous 15 de març, a les 7 del vespre, a Sax Sala, carrer de Montserrat, 
28 de Sant Celoni.  Josep Ruiz, president de Veu Pròpia, presentarà l’associació i 
animarà els assistents a defensar la llengua pròpia. dijous 15 de març, a les 7 del vespre, 
a Sax Sala, carrer de Montserrat, 28 de Sant Celoni. Aquesta xerrada s’emmarca 
 
Veu Pròpia és una organització de nous parlants a favor de la llengua. La formen 
persones de tota mena amb un tret comú: no tenen el català com a primera llengua, però 
l’han adoptat com a llengua habitual. Treballen per la presència pública dels nous 
parlants, per ajudar les persones que estan adoptant el català i per aconseguir el 
benestar d’una llengua comuna: la llengua catalana. Josep Ruiz va néixer en un poble de 
Granada i va arribar a Catalunya als anys 60. Explicarà, de forma planera i a partir de la 



seva vivència personal, per què forma part d’aquesta associació de nous 
catalanoparlants que no varen tenir el català com a llengua inicial, però que l’han adoptat 
com a llengua pròpia (sense renunciar ni renegar de res) i que el defensen com a llengua 
de cohesió social i com a llengua comuna de tots els qui viuen en territori de parla 
catalana.  

 
 
Tintin i el secret de l’Unicorn , aquest dissabte en el 5è Cicle de Cinema Infantil  en 
Català  

 
Tintin i el secret de l’Unicorn és la pel·lícula que es podrà veure aquest dissabte als 
cinemes Ocine de Sant Celoni dins el 5è Cicle de Cinema Infantil en Català que va 
començar el 25 de febrer. Les sessions es projecten a les 16.15 h al preu únic de 
l’entrada de 4 euros. El Cinema Infantil en Català, impulsat per la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya s’allargarà fins el 4 de març.  
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tintin i el secret de l’Unicorn , un clàssic del còmic portat al cinema per Spielberg. 
 
El gat amb botes , les heroiques aventures del brillant espadatxí molt abans de conèixer 
Shreck. 
 
Alvin i els esquirols 3 ,  les noves i esbojarrades aventures de l’esquirol Alvin 


