
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dijous, 15 de març 

 
 

• Ja ha sortit la nova oferta municipal de formació p el segon trimestre de 
2012. Les inscripcions es poden fer per Internet a www.santceloni.cat/clip  
 

• Comença el període de preinscripció a les escoles 
 

• Inauguració i presentació de l'exposició Joan Ponç. Capses secretes 1975-
1980 a la Rectoria Vella aquest dissabte a les 19 h. L’ exposició es podrà 
veure del 17 de març al 6 de maig  

 
• Unes 200 persones gaudeixen del musical La Ventafocs a l’Ateneu. El 24 de 

març, Bigoti Vermell amb Anna Roig i l’ombre de ton chien 
 

• Entitats del municipi organitzaran casals per Setma na Santa 
 

• Sax Sala i System Formació ofereixen un curs de wor d gratuït per a gent del 
comerç i  aturats . Inscripcions fins el 19 de març a Sax Sala 
 

• Presentació d’una nova edició del Voluntariat per l a llengua a Sant Celoni 
 

• El gat amb botes , aquest dissabte en el 5è Cicle de Cinema Infantil  en Català  
 
 
 

 
Ja ha sortit la nova oferta municipal de formació p el segon trimestre de 2012   
Les inscripcions es poden fer per Internet a www.sa ntceloni.cat/clip 

Aquesta setmana ha sortit publicada la nova oferta de formació permanent organitzada 
per l'Ajuntament de Sant Celoni, el CLIP. D’abril a juny es portaran a terme diversos 
cursos, tallers o xerrades englobats en els àmbits de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, expressió artística i altres activitats. Tota la informació està disponible a 
www.santceloni.cat/clip  des d'on també es poden fer les inscripcions. El CLIP també es 
pot consultar a les pàgines centrals de l'Informatiu 67. 

 
 
Comença el període de preinscripció a les escoles  
 
El període de preinscripció ordinària de P3 fins a 4t d’ESO per al curs 2012 – 2013 tindrà 
lloc del  19 al 30 de març. Les sol·licituds es poden presentar al centre escollit en 1a 
opció o a l’Oficina Municipal d’Escolarització  situada a la Rectoria Vella (horari: de  
dilluns a dijous de 9.30 h a 14.30 h i de 16 h a 19 h i divendres de 9.30 h a 14.30 h.  
 
 



 
Com cada any, l’Ajuntament de Sant Celoni edita la Guia Educativa curs 2012 - 2013, on 
podeu trobar l’oferta educativa del municipi des de el 1r cicle d’educació infantil, educació 
secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mig fins als cursos d’educació 
artística, català i educació permanent per persones adultes. Es pot consultar a: 
www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/educacio/GuiaEducativa
2012_2013.pdf 
 

 

 

Inauguració i presentació de l'exposició Joan Ponç. Capses secretes 1975-1980  a 
la Rectoria Vella aquest dissabte a les 19 h  
L’exposició es podrà veure del 17 de març al 6 de m aig  
 
La Rectoria Vella de Sant Celoni inaugurarà aquest dissabte 17 d’abril a les 7 de la tarda 
l’exposició Joan Ponç. Capses secretes 1975-1980. L’acte comptarà amb la presència 
dels seus comissaris Jordi Carulla-Ruiz, president de l'Associació Joan Ponç, i Sílvia 
Muñoz d'Imbert, historiadora i crítica d'art. 
 
L’exposició, que es podrà veure fins el 6 de maig, es pot visitar de dijous a dissabte, de 
17 a 20 h i diumenge i festius, d'11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h. Diumenge 29 d’abril, s’ha 
programat una activitat familiar, a les 12 h per a famílies amb nens i nenes a partir de 6 
anys. De cara a visites dinamitzades i tallers experimentals per a grups (escoles, esplais, 
gent gran, entitats, etc.) cal concertar dia i hora al telèfon 938 641 213. Totes les 
activitats són gratuïtes. 
 

Enllaç: www.santceloni.cat/ARXIUS/agenda/2012/Joan_Ponc___Dossier_premsa.pdf 
 
 
 
Unes 200 persones gaudeixen del musical La Ventafoc s a l’Ateneu  
El 24 de març, Bigoti Vermell amb Anna Roig i l’omb re de ton chien 
 
Dins la programació A l’Ateneu, diumenge, 11 de març a les 6 de la tarda, unes 200 
persones van poder veure La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50 de La Roda 
Produccions.  
 
El proper espectacle programat és Bigoti Vermell  amb Anna Roig i L’ombre de ton 
chien.  Serà dissabte, 24 de març, a les 8 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu.  
 
Dos anys després de debutar amb un disc homònim que els va valer nombrosos premis i 
l’unànime favor de la crítica, Anna Roig i L’ombre de ton chien presenten el seu segon 
treball, titulat Bigoti vermell. Com sempre, el seu univers poètic es nodreix de petites 
coses quotidianes que, a les mans dels cinc músics, prenen vida pròpia a través d’un pop 
lluminós i desacomplexat que parteix de la cançó francesa contemporània per acabar 
guanyant-se un lloc entre el millors grups catalans de nova fornada. Durada: 1 hora i 10 
minuts. 
 
Podeu consultar tota la programació A l’Ateneu www.santceloni.cat/alateneu 

 
S’ajunta imatge. ATENCIÓ, autor: Sergi Roel Creus 
 
 
 
 
 



 
 
Entitats del municipi organitzaran casals per Setma na Santa  
 
Durant les vacances escolars de Setmana Santa, els infants i joves del municipi podran 
gaudir d’activitats diverses i casals organitzats per entitats del municipi. Aquestes 
activitats són fruit del treball conjunt entre els centres educatius, les AMPA i les entitats 
esportives amb una clara funció educativa a més d’ajudar en la conciliació de la vida 
laboral i la vida familiar. 
 
Per les famílies que compleixin els requisits de situació econòmica desfavorida, 
l’Ajuntament concedeix ajuts. En aquest sentit, cal adreçar-se a la Rectoria Vella del 12 
al 15 de març de dilluns a divendres de 9 a 14 h. No s’acceptarà cap sol·licitud fora de 
termini. 
 
Per a més informació sobre els casals, cal adreçar-se a les entitats organitzadores: 
AMPA Escola Josep Pallerola i Roca, AMPA de l’ Institut escola la Tordera, Ampa de 
l’escola Montnegre i Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes.  
www.santceloni.cat/casals 
 
 
 
 
Sax Sala i System Formació ofereixen un curs de wor d gratuït per a gent del 
comerç i  aturats  
Inscripcions fins el 19 de març a Sax Sala 
 
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala, juntament amb System-
Formació, organitza un curs de Word, obert a treballadors en actiu del sector comerç  i a 
persones en situació d’atur. El curs començarà el 27 de març i finalitzarà el 15 de maig; i 
es farà els dimarts, dijous en horari de matins. 

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 fins el 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 DEL SECTOR COMERÇ 
 

• 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 bàsics d’informàtica, que es valoraran mitjançant una prova 
escrita que es farà en el moment de presentar la documentació sol·licitada. 

Per a més informació:  93 867 41 75 o per correu electrònic a formacio@santceloni.cat 



 
 
 
Presentació d’una nova edició del Voluntariat per l a llengua a Sant Celoni  
 
El dimecres 21 de març a les 19.30 hores, a l’Espai Fòrum de Sax Sala (carrer de 
Montserrat, 28) tindrà lloc la presentació de les parelles del Voluntariat per la llengua de 
Sant Celoni, amb una sessió de formació adreçada als aprenents i voluntaris. 
A l’acte es donaran a conèixer les parelles lingüístiques noves d’aquesta edició, que 
adquireixen el compromís de trobar-se per conversar en català 1 hora a la setmana, 
durant 10 setmanes. Si hi ha algú que estigui interessat a participar-hi pot adreçar-se a: 
Oficina de Català de Sant Celoni, Rectoria Vella. Parc de la Rectoria Vella, s/n. Tel. 93 
864 12 13  a/e:santceloni@cpnl.cat Facebook: www.facebook.com/ocsantceloni 

Voluntariat per la llengua és una iniciativa que promou l’Oficina de Català de Sant Celoni 
del CPNL amb la col·laboració de l’Ajuntament.  

 
 
 
El gat amb botes , aquest dissabte en el 5è Cicle de Cinema Infantil  en Català  

 
El gat amb botes 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.  
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 


