
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 21 de març 

 
 

• Sant Celoni celebra aquests dies la Setmana per la Pau amb el lema 
CONSUM’ACCIÓ. Durant la la Festa solidària de dissabte tots els n ens i 
nenes cantaran una cançó que han après a l’escola i  es gravarà un videoclip 
de l’entitat Trenkalòs 
 

• Se sortegen les 49 parcel·les d’horta pública al Mo lí de les Planes. El 26 de 
març a les 6 de  la tarda a la Sala d’Actes de la R ectoria Vella tindrà lloc 
l’acte de lliurament de llicències i claus i una xe rrada tècnica 
 

• Sax Sala organitza un curs gratuït de Tècnic de Ges tió de Qualitat – Auditor 
Intern de Qualitat. Inscripcions obertes fins el 29  de març 
 

• 6a setmana a la carta del Centre Municipal d’Expres sió: del 26  al 30 de 
març! 
 

• Bigoti Vermell amb Anna Roig i l’ombre de ton chien aquest disssabte a les 
8 del vespre a l’Ateneu 
 

• Avança la millora i renovació del web municipal  
 

• Alumnes del Centre Cívic les Casetes de la Batllòri a visiten una fira 
internacional de patchwork a Sitges  
 

• Aprenentatge cooperatiu entre alumnes de l’Institut  i de l’Escola Pallerola 
 

• Alvin i els esquirols 3 , darrera pel·lícula del 5è Cicle de Cinema Infanti l en 
Català  
 

 
Sant Celoni celebra aquests dies la Setmana per la Pau amb el lema 
CONSUM’ACCIÓ  
Durant la la Festa solidària de dissabte tots els n ens i nenes cantaran una cançó 
que han après a l’escola i es gravarà un videoclip de l’entitat Trenkalòs 

Un any més la Coordinadora d’Entitats Solidàries de Sant Celoni organitza la Setmana 
per la Pau amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre diferents realitats d’injustícia 
de la societat d’avui. Aquest any, la Setmana per la Pau, que se celebra del 19 al 24 de 
març sota el lema CONSUM'ACCIÓ  té l'objectiu de reflexionar sobre el consumisme i 
les seves conseqüències i sensibilitzar sobre la necessitat de trobar formes de consum 
conscient i responsable, que donin valor a les persones i no malmetin el medi ambient.   

Des de dilluns, s’estan fent diferents tallers als centre educatius. Els voluntaris de la 
Coordinadora d’Entitats Solidàries treballen amb els infants de primària i els han 
ensenyat una cançó que diu: les persones són per estimar i les coses per utilitzar (i no al 



revés!), també fan uns instruments amb material reciclat que portaran a la festa solidària 
del dissabte a la plaça de la Vila, on es cantarà amb tothom aquesta cançó.  

Els joves de secundària, treballen aquesta setmana amb l’entitat Trenkalòs, el perquè del 
projecte ANA, i del videoclip una part del qual es gravarà el dissabte a la plaça de la Vila. 

Programa d’actes  

Dijous 22 de març a les 21.30 h a OCINE (Centre Com ercial Altrium)  
Cinefòrum “Comprar, tirar, comprar” 
La història secreta de l’obsolescència programada. Documental que va guanyar l’Ondas 
Internacional de Televisió 2011 
Entrada gratuïta 

Divendres 23 març a les 7 de la tarda a la Sala Pet ita de l’Ateneu  
Xerrada sobre “El malbaratament d’aliments a Catalunya” 
A càrrec de Paco Muñoz Gutiérrez, tècnic de Medi Ambient de la UAB i Màster en 
Economia 

Dissabte 24 de març de 17 h a 20 h a la plaça de la  Vila  
Festa Solidària amb jocs, tallers, cançons, videclips... 
Jocs tradicionals, danses i tallers per descobrir que el consum responsable ens fa més 
persones.... A més, tots els nens i nenes cantaran una cançó que han après a l’escola. Al 
capvespre, tothom que vulgui podrà participar en la gravació d’unes imatges que 
formaran part d’un videoclip de l’entitat Trenkalòs. La realització d’aquest videoclip és per 
sensibilitzar als joves sobre les conseqüències de les guerres. La història que narra està 
basada en un fet real: Ana, filla del general serbi Ratko Mladic, es va suïcidar quan va 
saber les atrocitats que estava cometent el seu pare. 

A la Biblioteca “L’Escorxador”  hi podeu trobar una guia de lectura sobre consum 
responsable. 

La Coordinadora d’Entitats Solidàries  està formada  per 12 entitats i persones 
voluntàries que treballen en diferents projectes de cooperació i de solidaritat, tant aquí 
com en altres països (Ajuntament de Sant Celoni, Associació Al Madaa- Horitzons, 
Associació d’Equatorians de Sant Celoni, Associació de senegalesos “Oudiodial”, 
Càritas, Cor de Maria, Creu Roja, GRIMM, Nicat, Mans Unides, Palau Solidari-Baix 
Montseny, PROIDE, Trup de Nassos, i persones voluntàries). 

La Setmana per la Pau compta amb la col·laboració de OCINE i Trenkalòs. 

Podeu escoltar el programa especial de la Setmana p er la Pau emès dimarts a Punt 
7 ràdio a www.santceloni.cat/radio  

Podeu escoltar la cançó a: http://youtu.be/aOFZUAyFDHY  

S’adjunta imatge: la regidora de Comunitat, Magalí Miracle, participa al taller aquest 
dilluns a l’escola La Tordera. 
 
 
Se sortegen les 49 parcel·les d’horta pública al Mo lí de les Planes  
El 26 de març a les 6 de  la tarda a la Sala d’Acte s de la Rectoria Vella tindrà lloc 
l’acte de lliurament de llicències i claus i una xe rrada tècnica 
 
Dilluns 19 de març va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament el sorteig i adjudicació 
de les 49 parcel·les d’horta pública a la zona verda paral·lela a la Tordera, al polígon Molí 



de les Planes d’entre les 54 sol·licituds presentades.  El sorteig va tenir dos torns 
reservats, un per a antics hortolans del polígon (12 parcel·les), i un altre per persones 
amb necessitats socials (12 parcel·les).  En el primer cas el nombre de sol·licituds (4) va 
ser inferior a la reserva establerta i per tant se’ls va adjudicar directament la llicència. En 
el cas de persones amb necessitats econòmiques i/o socials, el nombre de sol·licituds 
(31) va superar les  parcel·les reservades (12). En el torn lliure, 38 sol·licituds optaven a 
33 parcel·les per la qual cosa es va confeccionar una llista d’espera amb 5 candidats.  
 
L’horta pública disposa de 49 parcel·les de mides diverses (entre 59 i 120 m2), 
distribuïdes en dos sectors, que caldrà sortejar entre tots els candidats el proper 15 de 
març. A cadascuna de les parcel·les hi ha una presa d’aigua amb comptador, un 
compostador, un bidó gran per a l’emmagatzematge d’aigua i un recolzador de canyes. 
Cada parcel·la també té assignat un armari d’eines en un dels dos edificis comunitaris.  
 
El 26 de març a les 6 de  la tarda a la Sala d’Acte s de la Rectoria Vella tindrà lloc 
l’acte de lliurament de llicències i claus i una xe rrada tècnica . En cas que la persona 
adjudicatària no hi pugui assistir, cal avisar prèviament. Per recollir la llicència és 
imprescindible haver constituït la fiança establerta a les Bases de 100 €, fer-la efectiva a 
la recepció de la Rectoria Vella i portar document d’identitat. El termini màxim de 
pagament de la fiança és fins el dia 23 de març. 
 
 
Sax Sala organitza un curs gratuït de Tècnic de Ges tió de Qualitat – Auditor Intern 
de Qualitat   
Inscripcions obertes fins el 29 de març 
 
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala organitza un curs de 
Tècnic de Gestió de Qualitat – Auditor Intern de Qu alitat  adreçat a professionals amb 
una formació mínima de grau mitjà, amb coneixement i domini d’eines informàtiques i 
preferentment amb experiència prèvia en llocs de treball relacionats amb la gestió, 
qualitat, administració, gestió de documentació.... 
 
Els objectius generals del curs són: 
 

• Capacitar als alumnes per desenvolupar tasques de Responsabilitat com a 
Tècnics de Gestió de la Qualitat. 

• Capacitar als alumnes als principis i a la pràctica de la Auditoria dels Sistemes de 
Qualitat d’acord a les Normes Internacionals de la sèrie ISO 9001:2008. 

• Participar en el procés de certificació de les activitats realitzades al  Centre “Sax 
Sala”  

El curs té una durada de 200 hores i es realitzarà en modalitat semipresencial (100 hores 
de formació presencial al Centre i 100 hores de formació on-line i tasques 
extracurriculars). Les classes presencials tindran lloc els dijous de 15 a 18 h, i es 
realitzarà del 12 d’abril al 29 de novembre de 2012. El curs es portarà a terme a Sax Sala 
Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny de forma totalment gratuïta.  

Les persones que estiguin interessades han d’omplir el formulari que trobaran a 
www.santceloni.cat  i fer arribar el seu currículum vitae  personalment o per correu 
electrònic a: Sax Sala Centre de Formació i Ocupació del Baix Mon tseny ( Montserrat, 
28 de Sant Celoni) saxsala@santceloni.cat 
 
El període d’inscripció restarà obert fins el dia 29 de març. 
 
 
 
6a setmana a la carta del Centre Municipal d’Expres sió: del 26  al 30 de març!  



 
L’Escola Municipal de Teatre i l’Escola Municipal de Música celebraran del 26 al 30 de 
març, la 6a Setmana a la carta. Durant aquests dies, l’activitat de les dues escoles es 
transforma en un seguit de propostes i tallers per a tots els alumnes, per a les famílies i 
per a tothom que hi estigui interessat. 
 
Si bé dilluns les classes es faran amb normalitat, els altres dies les assignatures 
habitualsse substituiran per tallers de: Jam sessions, de composició de música amb 
l’ordinador, i tallers de teatre i música per als petits i pels nois i noies de l’Aula Taller. 
 
Al final de cada jornada hi haurà un concert d’un dels grups més avançats: Cor de dones 
el dilluns, Jazzband el dimecres i Sonart el dijous. El dimarts hi haurà l’audició d’adults. 
 
 Aquest any la Setmana a la carta  es fa coincidir amb els “Actuem per a les 
escoles”  on els nois i noies dels conjunts instrumentals i els grups de teatre del CME 
ofereixen una mostra de la seva activitat als alumnes de les escoles del municipi. Es 
faran tres sessions cada matí per als escolars i una quarta sessió a un quart de set de la 
tarda oberta a tothom. 
 
 
 

El 24 de març, Bigoti Vermell amb Anna Roig i l’ombre de ton chien  
 
Dins la programació A l’Ateneu, aquest dissabte 24 de març a les 8 del vespre, la Sala 
petita acollirà Bigoti Vermell  amb Anna Roig i L’ombre de ton chien.   
 
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 

 
 
Avança la millora i renovació del web municipal  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni està treballant en la reestructuració del web municipal per 
fer-lo més accessible i navegable. Això passa per una nova organització de la informació 
classificada per temes i un nou disseny amb resolució estàndard de 1024 píxels.  
 
De moment, el web específic del Mercat municipal  www.mercatsantceloni.cat o 
www.santceloni.cat/mercatmunicipal ja incorpora les millores.  
  
 
 
Alumnes del Centre Cívic les Casetes de la Batllòri a visiten una fira internacional 
de patchwork a Sitges  
 
Divendres 16 de març les alumnes de patchwork del Centre Cívic les Casetes de la 
Batllòria van organitzar una excursió a Sitges per assistir a una fira internacional de 
patchwork.  La sortida es va ampliar amb l’assistència de les alumnes de gimnàstica, 
altres senyores de la Batllòria, de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera que van 
gaudir plegades d’un dia “excel·lent”. 



 
Durant la visita a la fira  van poder veure treballs de tots tipus fets amb patchwork, van 
poder comprar materials necessaris per a desenvolupar aquesta tècnica de cosir i 
observar i agafar idees per fer nous treballs. Després d’un dinar de germanor, totes les 
participants van gaudir de la tarda lliure per tornar a la fira, anar a visitar els llocs més 
emblemàtics de Sitges o fer un cafè tot mirant el bonic paisatge marítim.  De cara a no 
perdre a ningú, totes les participants portaven un mocador de color rosa i una samarreta 
commemorativa del curs de patchwork. 
 
La valoració va ser tan positiva que ja han previst anar a visitar la fira de patchwork que 
es farà el mes de setembre a Sant Feliu de Guíxols. Les persones interessades cal que 
es posin en contacte amb el Centre Cívic Les Casetes al 93 847 01 59. 
 
S’adjunta imatge 
 
Aprenentatge cooperatiu entre alumnes de l’Institut  i de l’Escola Pallerola  
 
L’Institut Baix Montseny i l’Escola Josep Pallerola han iniciat un treball cooperatiu : 
alumnes de 4t d’ESO, molts d’ells ex-alumnes del Pallerola, han compartit els seus 
aprenentatges de robòtica a l’àrea de tecnologia amb els infants del parvulari. Els 
alumnes de l’Institut han explicat als infants el funcionament i el procés que han seguit 
per construir uns minirobots que pinten sols. Els més menuts, encuriosits pels petits 
artefactes, van estar molt atens a totes les explicacions. L’experiència d’aprenentatges 
compartits ha estat valorada molt positivament pels dos centres que volen promoure 
aquest tipus d’activitats. En paraules dels infants : « uns nens i nenes de l’institut han 
vingut a l’escola a ensenyar-nos uns robots petits.  Els han construït amb el seu 
mestre. Són uns mini robots, com raspalls de dents que tremolen i així pinten. A 
aquests nens i nenes els va agradar molt venir perq uè quan eren petits aquesta era 
la seva escola. Ens han dit que tornaran ».  
 
S’adjunta imatge 
 
 
Alvin i els esquirols 3 , darrera pel·lícula del 5è Cicle de Cinema Infanti l en Català  

 
Alvin i els esquirols 3 és la darrera 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 és una iniciativa impulsada per la 
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.  
 

 


