
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 23 de maig 
 

 
• Els alcaldes es comprometen amb la Fundació Acció B aix Montseny 

 
• El recapte del Banc d’Aliments aconsegueix recollir  6.400 kg  

 
• Dissabte 26 de maig, nova tarda d’activitats a la p laça de la Vila amb la 

tercera Mostra d’entitats  
 

• Sax Sala organitza una Jornada d’Iniciació a l’Expo rtació per a empreses del 
Baix Montseny 
 

• 31 de maig,  Dia Mundial sense tabac.  El CAP, l'Ho spital i l'Ajuntament han 
organitzat activitats amb l'objectiu de prevenir l' addicció al tabac entre 
adolescents i persones adultes 

 
• Ja tenim el cartell definitiu de concerts i dj’s de  Festa Major de setembre 

2012. La Comissió de concerts ha escoltat les prefe rències dels joves 
recollides a través de les xarxes socials  
 

• Prop de 250 alumnes aprendran seguretat viària de l a mà de la Policia local 
del 29 de maig al 8 de juny 
 

• El  juny torna el cicle de concerts “A l’olivera” c om a pòdium pels 
instrumentistes i formacions de més nivell de l’Esc ola Municipal de Música 
 

• Del 30 de maig al 6 de juny: inscripcions obertes a  la sortida cultural al 
Mnac seguint les passes de Bernat Martorell 
 

• La Biblioteca l’Escorxador amplia l’horari de la Sa la d’estudi en època 
d’exàmens 

• L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 22è Concurs de cartells de la Festa 
Major. El termini de presentació finalitzarà el dia  15 de juny i el tema, el 
procediment i les tècniques del concurs són lliures  

• S'obre la segona convocatòria per a sol·licitar un hort públic. El termini de 
presentació de sol·licituds s’acaba el 8 de juny 
 

• Cinema a l’Ateneu aquest diumenge amb Los Falsificadores, de Stefan 
Ruzowitzky 

• Del 21 al 31 de maig, inscripcions a la Copa de fut bol sala de Sant Celoni 
organitzada per l’Ajuntament 

 
 



• 7 nous establiments col·laboradors amb el programa del Voluntariat per la 
llengua a Sant Celoni 

 
• La Salle tanca el programa d’actes del centenari am b un cap de setmana 

d’activitats i la presentació d’un llibre 
 

• L’escola Montnegre de la Batllòria introdueix l’edu cació emocional de forma 
transversal a tots els nivells educatius com a eina  per afavorir el 
desenvolupament integral de l’alumnat . Podeu veure  el reportatge 
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4093110  (a partir del minut 14) 
 

• El Banc de sang s’instal·larà a Sant Celoni aquest divendres i dissabte a la 
Sala Bernat Martorell 
 

• L’associació Catalunya contra el Càncer de Sant Cel oni organitza el festival 
escolar aquest diumenge 

 
 
 
Els alcaldes es comprometen amb la Fundació Acció B aix Montseny  
 
Alcaldes i regidors dels  ajuntaments del patronat de la Fundació Acció Baix Montseny 
van mostrar dilluns al vespre el seu compromís amb aquesta entitat a la reunió 
d’urgència convocada a Sant Celoni. Segons ha explicat el president de la Fundació 
Acció Baix Montseny, l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño “tots els ajuntaments 
valorem molt positivament la tasca de la Fundació, tant des del punt de vista de la 
professionalitat, com sobretot, pel valor d’integra ció social del col·lectiu de 
persones amb discapacitat del Baix Montseny, i, per  això  a la reunió d’ahir tots 
vam expressar de forma unànime la voluntat de mante nir-la”.   
 
Per garantir la viabilitat econòmica del Centre Especial de Treball de la Fundació, els 
ajuntaments van acordar fer una aportació extraordinària de 57 mil euros, cada municipi 
en proporció als seus habitants (Sant Celoni com a municipi més gran aportarà 14.700 
euros i Montseny com a més petit, 527 euros). A més, també es van comprometre a 
ampliar els serveis que es poden contractar a la Fundació en treballs de jardineria, 
senyalització viària, neteja i missatgeria. Per la seva banda, la Fundació farà un nou 
esforç de reducció de costos de l’organització en un any en què ha vist disminuir de 
forma important les subvencions provinents d’entitats i administració. 
 
Actualment, la Fundació amb el format de Centre Especial de Treball dóna feina a 43 
persones, 31 de la quals tenen alguna discapacitat. A més del Centre de Treball, la 
Fundació té un Servei d’autonomia a la pròpia llar que ofereix acompanyament en 
tasques domèstiques a 3 persones, a més d’un pis tutelat on hi viuen 2 persones. La 
Fundació Acció Baix Montseny es va crear el setembre de  1998 per afavorir la millora de 
la qualitat de vida, la igualtats d'oportunitats i la inserció laboral i social de la població del 
Baix Montseny que pateix algun tipus de disminució. 

 
Els 15 ajuntaments que integren el Patronat de la Fundació Acció Baix Montseny són: 
Ajuntament de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, 
Vallgorguina, Gualba, Fogars de Montclús, Montseny, Campins, Breda, Riells i Viabrea, 
Sant Pere de Vilamajor, Vilalba Sasserra, Hostalric, Llinars del Vallès i Sant Antoni de 
Vilamajor, a més del Consell Comarcal, la Creu Roja i dos familiars del col·lectiu de 
persones amb discapacitat.  

 



 
 
El recapte del Banc d’Aliments aconsegueix recollir  6.400 kg  
 
El recapte organitzat pel Banc d'Aliments de Sant Celoni del darrer cap de setmana ha 
aconseguit recollir 6.400 kg, quantitat que respon a l’expectativa de les entitats 
promotores: Càrites, Creu Roja i Ajuntament. El recapte d’aliments es va fer divendres 18 
i dissabte 19 de maig per mitjà dels establiments Caprabo-Eroski,  Lidl, 
Mercadona, Bonpreu–Esclat, Aldi, Simply, Condis, Dia, Bodegues Costa, Supermercat 
Arenas, Supermercat ca l’Enric de la Batllòria i Mercat municipal. Hi van participar 95 
persones voluntàries.   
 
L’Ajuntament i les dues entitats que gestionen el Ban d’Aliments – Creu Roja i Càrites- 
agraeixen la implicació en el recapte per part dels establiment, voluntariat i ciutadania.  
 
 
 
 
Dissabte 26 de maig, nova tarda d’activitats a la p laça de la Vila   
 
Nova tarda d’activitats a la plaça de la Vila aquest dissabte 26 de maig, dins la proposta 
organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’objectiu de dinamitzar el municipi a 
nivell econòmic, cultural i social tots els dissabtes a la tarda de maig i juny de forma 
ininterrompuda. Aquest dissabte, la segona Mostra d’Entitats amb  carpes informatives i 
activitats organitzades per: Associació de Ball Tots A la Pista “TALP”, Intuït Centre 
Artístic de la Veu, Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny, Coral Briançó, Associació 
Gent Gran de l’Esplai de Sant Celoni, Club Hoquei Línia Sant Celoni, AMPA Soler de 
Vilardell,  Sound Celoni i Associació de Donants de Sang. 
 
Programació 
 
Recapta de sang  
Tot el dia a la Sala Berna Martorell 

 
Demostració de ball participatiu “Rio Abierto” 
A les 4 de la tarda 
 
Demostració de ball participatiu de danses irlandeses 
A les 5 de la tarda 
 
Coral i esbart del Casal de la Gent Gran de l’Esplai 
A les 6 de la tarda 
 
Petit taller de la veu 
A ¾ de 7 de la tarda 
 
Ball Country 
De 7 a 9 del vespre 
 
Apunta’t a cantar a la Coral Briançó 
De 4 a 9 del vespre 
 
Tallers de manualitats i coral 
De 4 a 9 del vespre 
 
Patinatge en línia 
De 4 a 9 del vespre 
 



Inflable per als petits i informació sobre l’entitat 
De 4 a 9 del vespre 
 
Informació sobre el Sound Celoni 2012 
De 4 a 9 del vespre 
 
 
 
Sax Sala organitza una Jornada d’Iniciació a l’Expo rtació per a empreses del Baix 
Montseny  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb l’Associació d’Emprenedors del Baix 
Montseny i ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya, organitzen el proper 29 de maig una 
Jornada d’Iniciació a l’Exportació adreçada a les empreses del Baix Montseny que 
s’estiguin plantejar ampliar la seva àrea d’acció a mercats internacionals. 
 
Durant tot un matí, els experts d’ACC1Ó posaran a l’abast de les empreses la informació 
i les eines necessàries per garantir l’èxit d’aquesta missió. En finalitzar la sessió, els 
assistents disposaran d’un full de ruta personalitzat per iniciar el procés 
d’internacionalització amb eines per estudiar els mercats de destí i decidir els canals a 
utilitzar. 
 
El nombre de places està limitat a 20 persones. La quota de participació és de 50 euros 
+ IVA, que s’han de fer efectius en el moment de formalitzar la inscripció.  
 
Atenció !!! per poder optar al curs, en el formulari d’inscripció, a la descripció de 
l’empresa, cal marcar l’opció Industrial. 
 
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/internacionalitzacio/iniciacio-
exportacio/jornades/inscripcio.jsp 

 
 
31 de maig,  Dia Mundial sense tabac  
El CAP, l'Hospital i l'Ajuntament han organitzat ac tivitats amb l'objectiu de prevenir 
l'addicció al tabac entre adolescents i persones ad ultes 
 
L’Organització Mundial de la Salut ha escollit com a lema de la campanya d’enguany del 
Dia Mundial sense tabac: “la interferència de la indústria del tabac”. Aquesta campanya 
té per objectiu informar la ciutadania dels perills per a la salut que suposa el consum de 
tabac, les pràctiques comercials de les empreses tabaqueres i com reivindicar el dret a la 
salut i a una vida sana. 
 
A Sant Celoni, la campanya es durà a terme de forma conjunta l’Ajuntament, el CAP i 
l’Hospital. El 31 de maig hi haurà una taula informativa a l’entrada del CAP on s’hi podrà 
trobar material informatiu i es realitzaran cooximetries per saber la quantitat de CO 
(monòxid de carboni) que es té quan respirem. 
 
També s’ha organitzat un concurs de cartells publicitaris amb alternatives saludables al 
tabac per a nois i noies de 2n d’ESO dels centres educatius del municipi i estaran 
exposats al CAP a partir del 31 de maig, durant 15 dies. Es premiaran 4 cartells: el més 
creatiu, el més elaborat, el més original i el més alternatiu. 

Aquelles persones que vulguin informar-se o comença r un tractament per deixar 
l'addicció al tabac es poden adreçar al Tritó del B aix Montseny, pla de prevenció de 
drogues i altres comportaments de risc, a Comunitat  (Plaça Josep Alfaras, 6). 
Aquest servei municipal us pot informar dels difere nts recursos existents per 
deixar de fumar.  



 
 
Ja tenim el cartell definitiu de concerts i dj’s de  Festa Major de setembre 2012  
La Comissió de concerts ha escoltat les preferèncie s dels joves recollides a través 
de les xarxes socials  

La comissió de concerts de Festa Major ja ha tancat el cartell de grups i dj’s. En aquesta 
tasca s’ha tingut molt en consideració les opinions que els joves han expressat a través 
de les xarxes socials, votant els grups de música o proposant el nom d’un dj.   

Així doncs, les nits de Festa Major d’enguany començaran divendres, 7 de setembre, a 
dos quarts de dotze de la nit amb el grup L-Funk , una horeta amb set músics de casa i 
rodalies dalt de l’escenari amb bona música a ritme de funk, tot seguit, a la una de la nit, 
un parell d’hores i mitja amb les versions i la festa de Se Atormenta una vecina .  

Dissabte 8 de setembre,  a les onze de la nit, Le Pim Pam Pum , amb noves cançons per 
divertir a grans i petits, amb els hits de sempre, temes sobre situacions quotidianes 
explicades amb humor i a ritme de rock amb tocs de patxanga; a partir de la una de la nit 
La Gossa Sorda , ritmes contundents barrejant estils d’ska, reagge, folk rock i hard-core; 
ja per acabar la segona nit de concerts, una sessió de dues hores de DJs, amb DJ 
Marvin i DJ Mark L.  
 
Diumenge, 9 de setembre, encetarà la nit La Gatera,  grup de casa que toquen alguns 
temes propis de pop folk català i versions de rock clàssic;  per acabar els concerts amb 
Bongo Botrako , grup de rumba, reggae, ska, punk i sobretot molta alegria sense límits 
ni complexos, melodies que enganxen i lletres que desborden positivisme per tancar la 
darrera nit de concerts a l’espai barraques. 
 
 
 
Prop de 250 alumnes aprendran seguretat viària de l a mà de la Policia local del 29 
de maig al 8 de juny  

Del 29 de maig al 8 de juny de juny, prop de 250 alumnes de les escoles del municipi 
participaran a les jornades d'educació viària que es fan en bicicleta pels carrers de la vila 
o en un circuit tancat. Agents de la Policia local acompanyaran els alumnes durant el 
recorregut i els explicaran les normes de circulació bàsiques per poder circular amb 
seguretat. 

L'activitat es desenvolupa al matí i en l'horari escolar, des de l'entrada a les 9 fins les 13 
h. S'inicia a la mateixa aula de l'escola, on es donen els conceptes bàsics per circular 
amb seguretat per la via pública i una vegada al carrer, s'ensenya als alumnes a circular 
segurs respectant les normes de circulació, tant els senyals de trànsit (verticals, 
lluminosos, horitzontals...) com els senyals del propi agent de circulació. 

El  juny torna el cicle de concerts “A l’olivera” c om a pòdium pels instrumentistes i 
formacions de més nivell de l’Escola Municipal de M úsica  
 
El proper 2 de juny comença un nou cicle de concerts   de joves músics de l’Escola 
Municipal de Música “A l’olivera”. Els concerts d’aquest cicle estan pensats com a 
pòdium on els instrumentistes i formacions de més nivell de l’escola disposen de 
l’oportunitat de mostrar el seu treball. Aquest any els concerts es faran els dissabtes 2, 9 
i 16 de juny i l’horari s’avança a les 7 de la tarda. 
 
 
 



Del 30 de maig al 6 de juny: inscripcions obertes a  la sortida cultural al Mnac  
seguint les passes de Bernat Martorell  
 
Dins la programació de Sortides culturals 2012 que organitza l’Ajuntament, dissabte 16 
de juny al matí s’ha programat una visita a l’exposició Catalunya 1400. El gòtic 
internacional , al Mnac de Barcelona per seguir les passes del pintor medieval celoní 
Bernat Martorell, un dels màxims representants del gòtic català.  La sortida es 
complementarà amb la visita guiada a les col·leccions medievals del Mnac (Romànic i 
Gòtic), en les quals Bernat Martorell també hi és molt ben representat. 
 
Se sortirà en autocar a les 9 del matí de la plaça Comte del Montseny i es tornarà a les 2 
del migdia. El preu és de 15 euros i inclou el viatge en autocar, la visita guiada a les 
exposicions Catalunya 1400. El gòtic internacional i a les col·leccions medievals del 
MNAC (romànic i gòtic). 
 
Les persones interessades es poden inscriure del 30 de maig al 6 de juny a la Rectoria 
Vella, els matins de 8 a 3 (telèfon 93 864 12 13).  
 
 
Bernat Martorell  
 
Bernat Martorell, fill d'un carnisser de Sant Celoni, va ser el pintor gòtic més destacat de 
Catalunya entre 1425 i 1452, any que va morir. En aquesta època va ser el màxim 
representant de l'anomenat estil Gòtic Internacional. Les seves obres estan repartides 
entre el Chicago Art Institute, el Louvre, el museu de Filadèlfia, el Mnac, el Museu 
Episcopal de Vic, el Museu d'Art de Girona, el Museu Diocesà de Tarragona... i les 
catedrals de Barcelona i Tarragona, entre d'altres localitzacions.    
 
El seu retaule més conegut és el de sant Jordi, que procedeix segurament de la capella 
de la Generalitat de Catalunya. Se'n conserva la taula principal a Chicago i les laterals, 
amb escenes de la vida i passió del sant, al Louvre. Ara, justament amb motiu de 
l'exposició Catalunya 1400. El Gòtic Internacional, que es pot admirar la Mnac de 
Barcelona fins al 15 de juliol, les quatre taules del Louvre han tornat excepcionalment a 
Barcelona i no cal anar a Paris per admirar-les. Es tracta del Judici de san Jordi, Sant 
Jordi portat al suplici, la Flagel·lació de sant Jordi i la Decapitació del sant. 
 
Però no són només aquestes les obres de Martorell que s'han aplegat amb motiu de 
l'exposició. També hi ha el Saltiri ferial i llibre d'Hores, amb unes miniatures magnífiques 
del pintor celoní, entre les quals sobresurt la delicada Anunciació, i que normalment no 
es pot veure perquè es conserva a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Entre 
d'altres peces destaquen el retaule de sant Miquel (Museu Diocesà de Barcelona) i una 
pintura del retaule de Santa Llúcia, procedent d'una col·lecció particular. A més, també 
s'hi poden admirar el frontal i la dalmàtica de sant Jordi, dels quals s'atribueix el model 
pictòric a Martorell, i que provenen de la capella de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Bernat Martorell està representat d'una manera excepcional a l'exposició Catalunya 
1400. El Gòtic Internacional, com escau al nivell i prestigi que va aconseguir com a pintor 
de retaules i il·luminador de llibres de la Barcelona del segle XV. La mostra, que és del 
tot recomanable,  presenta una de les etapes més brillants de l'art català, amb obres 
d'orfebreria, escultura, miniatura i pintura sobre taula produïdes a casa nostra entre les 
acaballes del segle XIV i la primera meitat del XV.  
 
Aquesta sortida encetarà una sèrie de visites cultu rals dedicades al pintor celoní, 
que en els propers anys anirà resseguint la petjada  de Bernat Martorell a les 
catedrals i museus catalans.   
 
 



 
La Biblioteca l’Escorxador amplia l’horari de la Sa la d’estudi en època d’exàmens  
 
Coincidint amb l’època d’exàmens, la Biblioteca l’Escorxador amplia els seus horaris de 
la Sala d’estudi els caps de setmana, concretament els dissabtes a la tarda de 15.30 a 
20.30 h i diumenges de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 20.30 h.  Aquests nous horaris 
s’aplicaran des de dissabte 26 de maig fins diumenge 17 de juny. 
 
 
S'obre la segona convocatòria per a sol·licitar un hort públic  
El termini de presentació de sol·licituds s’acaba e l 8 de juny 

L'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans i entitats un espai d'horta pública al 
Polígon Molí de les Planes després de l'endreça i condicionament de la zona verda 
paral·lela a la Tordera. En la primera convocatòria han quedat set parcel·les lliures i s’ha 
esgotat la llista d’espera. Per això, l’Ajuntament ha obert una segona convocatòria per 
atorgar aquestes set parcel·les i elaborar una llista d’espera si escau. 

El parc d'horta municipal del polígon Molí de les Planes està format per 49 parcel·les de 
mides diverses (entre 59 i 120 m2), distribuïdes en dos sectors. 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. 

Qualsevol veí/veïna de Sant Celoni major d'edat que no tingui cap altre hort o terreny de 
conreu pot sol·licitar l'adjudicació d'una parcel·la. També ho poden sol·licitar entitats del 
poble. El procediment de selecció es farà per sorteig, amb un torn reservat a entitats amb 
finalitats socials (2 parcel·les). En aquest cas, caldrà aportar projecte acreditatiu. Les 
persones que no surtin adjudicatàries passaran a formar part d'una única llista d'espera 
en previsió de cobrir vacants que es puguin produir durant el termini de la llicència. 

Les persones adjudicatàries hauran de dipositar una fiança de 100 € abans de recollir la 
llicència. L'adjudicació d'un hort municipal també obliga al pagament d'una taxa anual, 
que l'any 2012 és de 1,32 € per m2 de parcel·la, que inclou el consum d'aigua de 0,5 m3 
per cada m2 de parcel·la. A partir d'aquesta quantitat d'aigua, l'hortolà haurà de pagar-ne 
el consum suplementari a 0,45 €/m3. 

La normativa completa i condicions d'ús de l'horta municipal es troben a les Bases, que 
han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 10 de 
gener de 2012. 

Es poden fer les sol·licituds mitjançant un model específic disponible al web entre els 
dies 21 de maig i 8 de juny de 2012, ambdós inclosos, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 
(OAC) de Sant Celoni (c/ Campins 24) i de la Batllòria (c/ Miquel Mateu, 6  Les Casetes). 
 
www.santceloni.cat/horts 
 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 22è Concurs de cartells de la Festa Major  

El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de juny i el tema, el procediment i les 
tècniques del concurs són lliures 

Un any més, l'Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs de cartells de la Festa 
Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de juny. El tema, el 
procediment i les tècniques d'aquest concurs són lliures. En el treball ha de constar-hi, 
com a mínim, el text Festa Major 2012. Sant Celoni del 7 al 10 de setemb re, amb un 



tipus de lletra que sigui entenedor. El premi és de 500 € i el lliurament tindrà lloc en un 
acte públic inclòs en el programa de la Festa Major.  
 
Consulteu les bases: 
www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/programacio_cultural/Co
ncursCartells2012L.pdf 
 
 
 
Cinema a l’Ateneu aquest diumenge amb Los Falsificadores, de Stefan Ruzowitzky  
 
Diumenge, 27 de maig a les 6 h tarda, dins la programació Cinema a l’Ateneu s’oferirà 
Los Falsificadores, de Stefan Ruzowitzky. La projecció es farà a la Sala petita i l’entrada és 
lliure. 
 
 
 
Del 21 al 31 de maig, inscripcions a la Copa de fut bol sala de Sant Celoni  
organitzada per l’Ajuntament  

Del 21 al 31 de maig tindran lloc a la Rectoria Vella les inscripcions a la 31ena edició de 
la Copa Futbol sala organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni que es jugarà del 18 de 
juny al 19 de juliol. El torneig es jugarà entre les 3 pistes del Camp Municipal d'Esports i 
al Pavelló Municipal de dilluns a dijous entre les 8 del vespre i les 12 de la nit, i consta de 
2 fases: 

� La primera del 18 de juny al 13 de juliol els equips es dividiran en grups que 
jugaran en sistema de lligueta.  

� La segona fase es disputarà del 16 al 19 de juliol entre els 16 millors equips de la 
primera fase en sistema d’eliminatòria.  

 
Paral·lelament  es disputarà la III Copa futbol sala Sant Celoni per categories infantil i 
cadets (de 12 a 16 anys). El sistema de competició i horaris està lligat als equips inscrits 
en cada categoria. 
 
 
7 nous establiments col·laboradors amb el programa del Voluntariat per la llengua 
a Sant Celoni  

 
El programa del Voluntariat per la llengua a Sant Celoni compta amb 7 nous establiments 
col·laboradors:  

- Hebell Streetwear (ctra. Vella, 37-39). Material esportiu 
- Calçats i Complements Nova (ctra. Vella, 51). Sabateria 
- Marlex Gestió (ctra. Vella, 58). Empresa de treball temporal 
- Mima't  (c. Sant Pere, 13). Confecció 
- La Cantonada Bicis (c. Sant Martí, 16). Bicicletes i complements 
- Nouvet Consultori Veterinari (c. Sant Josep, 44). Centre veterinari 
- Els Fogons del Mètric (Pg. dels Esports, 15) Bar-restaurant 
 

Els establiments adherits adquireixen el compromís de garantir que les persones que 
se'ls adrecin trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català, encara que el 
parlin amb dificultat i a informar el seu personal dels cursos de català que organitza el 
CNL del Vallès Oriental-Oficina de Català de Sant Celoni i donar-li facilitats perquè pugui 
assistir a aquests cursos. 

El Consorci per a la Normalització Lingüística es compromet, en la seva part de l'acord, a 
distribuir una llista dels establiments col·laboradors de la localitat a totes les parelles 



lingüístiques que es formin a partir del programa Voluntariat per la llengua, a facilitar la 
incorporació del personal de l'establiment col·laborador en torn preferent als cursos que 
organitza el CNL del Vallès Oriental-Oficina de Català de Sant Celoni i a facilitar a 
l'establiment col·laborador la informació sobre el servei d'assessorament lingüístic. 

Actualment hi ha 137 establiments i entitats que col·laboren amb el programa que es 
poden reconèixer pel logotip que tenen adherit en un lloc visible de l'establiment. 

 
La Salle tanca el programa d’actes del centenari am b un cap de setmana 
d’activitats i la presentació d’un llibre  
 
Dins els darrers actes de commemoració del centenari del col·legi La Salle a Sant Celoni, 
diumenge va tenir lloc la presentació a la sala Auditori Germà Genaro del llibre de Josep 
M. Abril i López La Salle. Cent anys a Sant Celoni 1911-2011  que repassa de manera 
exhaustiva el que han estat els cent anys d’història de La Salle a Sant Celoni i que es pot 
adquirir a l’escola i a les llibreries “L’Alguer set” i “Els 4 Gats” de Sant Celoni per un preu 
de 18€. El llibre l’ha editat La Salle en col·laboració, entre d’altres, de l’Ajuntament de 
Sant Celoni.  
  
En el transcurs de la presentació l’autor va explicar la tasca d’elaboració i redacció de 
l’obra, els col·laboradors que l’ha ajudat i un breu resum de les etapes que incorpora 
l’obra i que marquen els moments més destacats de la història de la Salle a Sant Celoni i 
dels que en va ser protagonistes. Finalment, es va celebrar un dinar de germanor per a 
totes aquelles persones que han volgut recordar la seva estada a l’escola i que han 
desitjat retrobar-se amb antics companys, fossin alumnes, professors o germans.   
 
Les “Festes de la Salle”  dels dies 16 al 20 de maig, tan pel que fa a les activitats amb 
alumnes com el “Correcent” que va transcórrer pels carres de la vila i la Cantata a la 
pista coberta del camp d’esports, com en les activitats que organitza pròpiament l’AMIPA, 
especialment el sopar popular, han significat una aportació important i final de la 
commemoració del centenari.  
 
Els actes destinats a commemorar el centenari de l’arribada dels Germans de les 
Escoles Cristianes a Sant Celoni i de la fundació del Col·legi La Salle Sant Celoni van 
començar el passat 1 d’octubre. Aquell dia es va celebrar una missa a l’església 
parroquial de Sant Celoni, es va fer un acte institucional a l’Ateneu  i una posterior 
recepció al pati de l’escola. Tots aquests actes inicials van ser oberts  a la participació de 
tots aquells celonins que d’una manera o altra tenien una vinculació amb l’escola. En 
aquests actes, així com en els altres, es va comptar amb la presència de les autoritats 
locals encapçalades per l’alcalde Joan Castaño, el visitador del sector de la Salle 
Catalunya, la directora de l’escola i els actuals docents i col·laboradors en la tasca 
educativa, amb la presència dels germans que en un moment o un altra han passat per 
l’escola i els exdirectors, sempre acompanyats  d’una nombrosa i engrescada presència 
de celonins de totes les edats. 
 
Els actes han continuat al llarg del curs i així el dia 29 d’octubre s’inaugurava una 
exposició a la Rectoria Vella que, de manera gràfica, il·lustrava els cents anys d’escola a 
Sant Celoni i permetia que molt exalumnes es retrobessin amb les escenes que van 
marcar la seva vida quotidiana d’escolars lasal·lians. També l’Agrupament Erol, en motiu 
de la celebració, es va oferir a acollir l’Assemblea General de Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya. El dia 3 de març es va comptar amb la presència del President Jordi Pujol 
que va impartir una conferència sobre l’escola i els valors que ha de transmetre. Alhora, 
totes les activitats que s’han desenvolupat al llarg del curs a la Salle Sant Celoni han 
tingut com a eix el Centenari; així doncs, les marxes que organitza l’AMIPA i EROL, 
l’Encesa Solidària que es va fer a la plaça de la Vila, han estat les del “Centenari”.  
 



 
 
L’escola Montnegre de la Batllòria introdueix l’edu cació emocional de forma 
transversal a tots els nivells educatius com a eina  per afavorir el desenvolupament 
integral de l’alumnat  
Podeu veure el reportatge http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4093110  (a partir 
del minut 14) 
 
L’escola Montnegre de la Batllòria va introduïnt l’educació emocional de forma 
transversal a tots els nivells educatius amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament 
integral dels i les alumnes ajudant-los a ser millors persones i a relacionar-se 
positivament amb els altres. Es treballa la capacitat de prendre consciència de les 
pròpies emocions i dels altres, la capacitat de saber-se posar en el lloc dels altres 
(empatia), a expressar i compartir les emocions, a regular-les i gestionar-les 
positivament, a sentir-se estimat i valorat, a tenir habilitats socials tals com el diàleg, 
l’assertivitat, la cooperació, etc. Tot aprenentatge que serveix per construir actituds per a 
la vida i el benestar personal i social. 
 
Els nens i nenes de l’escola valoren molt positivament aquesta pràctica ja que fa  que es 
puguin conèixer millor tant a ells mateixos com als altres, i els ajuda a expressar les 
seves emocions, sentir-se millor i conviure amb els altres. 
 
Aquesta experiencia ja l’han recollit diversos mitjans de comunicación, el darrer, el 
programa els matins de TV3.  Podeu veure el reportatge a partir del minut 14 a:  
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4093110 
 
L’escola valora l’experiència com a molt gratificant i inolvidable que els anima a seguir 
continuant amb aquesta bona pràctica. 

 

 
El Banc de sang s’instal·larà a Sant Celoni aquest divendres i dissabte a la Sala 
Bernat Martorell  
 
Novament l’Associació de Donants de sang del Vallès Oriental organitza una capta de 
sang a Sant Celoni. Serà com és habitual divendres de 5 a 9 del vespre i dissabte de 10 
a 2 i de 5 a 9 del vespre a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis. Aquesta és el segon 
recapte del 2012 i les expectatives marcades per l’Associació són superar les 200 
extraccions. L’any passat en aquest mateix període es va arribar a les 190 bosses.  
 
Dissabte, coincidint amb la tercera mostra d’entitats a la plaça de la Vila, a més de donar 
sang, també es donarà informació sobre les donacions de medul·la òssia i de 7 a 9 del 
vespre, ball country per ambientar i animar la gent perquè participi al recapte de sang.  
 
 
L’associació Catalunya contra el Càncer de Sant Cel oni organitza el festival 
escolar aquest diumenge  
 
Com ja és tradicional per aquestes dates, l’Ateneu acollirà el festival escolar que cada 
any organitza l’Associació Catalunya contra el Càncer de Sant Celoni per recollir fons per 
la investigació sobre aquesta malaltia. Començarà a les 6 de la tarda i hi col·laboren 
l’escola bressol La Caseta del Bosc, l’escola bressol Pascual, l’escola bressol municipal 
El Blauet, el col·legi Cor de Maria, el col·legi la Salle i Jazz-Mètric.  Les entrades del 
festival costen 5 euros i es podran comprar una hora abans de començar a les taquilles 
de l’Ateneu.  
 



 


