
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 17 d’octubre de 2012 
 

 
• L’Ajuntament triplica el pressupost destinat als pr ojectes del Pla Educatiu 

d’Entorn per afavorir l’èxit escolar i la cohesió s ocial del municipi 
 

• Més de 50 empreses han confirmat la seva presència a l’acte de 
presentació del Punt de Servei Empresarial del Baix  Montseny de la 
Cambra de Comerç previst pel proper 18 d’octubre a Can Ramis 

 
• La 4a Jornada de la Gent Gran prevista per aquest d ijous 18 d’octubre 

combina la reflexió i la festa. Més de 50 persones ja s’han apuntat als 
tallers participatius centrats en els recursos per afrontar la crisi 
econòmica  
 

• Xerrada informativa sobre les participacions prefer ents el proper dimarts 
23 d’octubre a les 6 de la tarda a la Sala Bernat M artorell  

 
 

• El control veterinari del colomar municipal permet garantir unes 
condicions de salut dels coloms i minimitzar la bru tícia a la via pública  
 
 

 
 
L’Ajuntament assumeix el finançament íntegre dels p rojectes del Pla Educatiu 
d’Entorn de Sant Celoni  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha decidit mantenir i consolidar tots els projectes del Pla 
Educatiu d’Entorn que es duen al municipi per afavorir l'èxit escolar i la cohesió social 
assumint-ne íntegrament el seu finançament.  Aquest fet suposa per l’Ajuntament una 
ampliació de 80 mil euros per cobrir la manca de recursos provinents del Ministerio de 
Educación i el Departament d’Ensenyament.  
 
En aquest sentit la regidora de cultura i educació, Júlia de la Encarnación ha 
manifestat que  "l'educació és una prioritat del nostre govern muni cipal per 
aquest motiu hem ampliat el pressupost dedicat a ed ucació per tal de poder 
continuar treballant en projectes que abans eren fi nançats pel Ministerio de 
Educación o pel Departament d'Ensenyament, aquests projectes no es poden 
perdre, no ens ho podem permetre i per això l'Ajunt ament ha assolit la 
responsabilitat de destinar més recursos per trebal lar per una educació de 
qualitat i una millor cohesió social. És de les mil lors inversions que com a 
municipi podem fer".  
 
 
 
 
 



 
Es mantenen i es consoliden tots els projectes que es van dur a terme el curs passat 
destacant: 

 
• Projecte xarxa educativa. S’amplia el nombre d’entitats col·laboradores (més 

de 25)  i el nombre d’infants atesos (de 63 infants  del curs passat a 83 aquest 
curs).  
El projecte pretén, entre d’altres, que infants i joves que viuen en entorns 
socioculturals desafavorits participin d’activitats organitzades per entitats i 
equipaments municipals. Aquesta actuació permet millorar la situació d’aquest 
infants i joves (s’impliquen en la vida comunitària i associativa, millora la seva 
autoestima, l’actitud a l’escola...) i enforteix el paper de les entitats com a agents 
preventius i educatius. 
 

• Acompanyament escolar de Càritas. S’ampliarà el nombre d’infants atesos i el 
nombre de voluntaris. 
Un grup de voluntaris de l’entitat de Càritas Parroquial acull infants i joves i els 
ofereix un espai d’acollida i estudi.  El projecte s’emmarca en la línia 
d’aprenentatge servei perquè és un projecte educatiu i comunitari recíproc, on 
l’alumne i el voluntari en surten beneficiats perquè combina processos 
d’aprenentatge i servei a la comunitat. 
 

• Tallers de reforç escolar. A partir de primers de novembre s’iniciaran 14 tall ers 
en els diferents centres educatius.   
Diferents monitors especialitzats, amb el suport i l’acompanyament de les escoles i 
l’ajuntament,  dinamitzen, fora de l’horari escolar,  un espai d’acollida i formació per 
a infants i joves que tenen dificultats per seguir el currículum escolar. 
 

• Activitats extraescolars i Pla Català de l’Esport.  S’estan iniciant les diferents 
activitats extraescolars a tots els centres educati us promogudes per les 
AMPA i la comissió de mestres del Pla Català de l’E sport.  
En el marc de la “guia m’hi apunto” tots els escolars del municipi tenen la 
possibilitat de participar en un ventall molt ampli d’activitats fora de l’horari escolar: 
ballet, dibuix, karate, anglès,  judo, cuina... 
 

• Activitats educatives per a les escoles. L’oferta d’activitats que l’Ajuntament posa a 
disposició de l’escola per reforçar diferents aspectes del currículum escolar. 
Propostes de coneixement de l’entorn més proper, d’educació en valors, d’arts 
escèniques, de convivència i cohesió social... 

Així mateix, també dins el marc del Pla Educatiu d’Entorn s’inclouen altres projectes 
com: el treball en xarxa per treballar l’orientació acadèmica i laboral a 3r i 4t d’ESO, la 
socialització, reutilització de llibres de text i ajuts socials, el projecte Trípode per 
afavorir el treball en xarxa en infància i adolescència en risc, el projecte d’activitats 
d’estiu, entre d’altres. 
 
El dimecres 10 d’octubre de 2012 es va reunir la comissió operativa del Pla Educatiu 
d’Entorn per tal d’aprovar la memòria d’actuacions del curs 2011-2012 i exposar el 
projecte d’actuacions del curs 2012-2013. En la reunió, presidida per l’inspector de 
zona, Josep Chumilla i la regidora de cultura i educació, Júlia de la Encarnación, hi van 
assistir directors i representants de tots els centres educatius del municipi, 
representants del serveis educatius de zona del Departament d’Ensenyament i tècnics 
municipals. 
 
 
 
 
 
 



 
 
A la part final de la reunió, els representants del departament d’Ensenyament van 
“felicitar als centres per la bona feina que s’està  duent a terme al municipi i van 
encoratjar a l’Ajuntament a continuar sent referent  en temes educatius i mantenir  
l'aposta que fa per un ensenyament de qualitat refo rçant projectes que 
afavoreixen l'èxit escolar i la cohesió social" . 
 
 
 
Més de 50 empreses han confirmat la seva presència a l’acte de presentació del 
Punt de Servei Empresarial del Baix Montseny de la Cambra de Comerç previst 
per dijous 18 d’octubre a Can Ramis  
 
Més de 50 empreses del Baix Montseny han confirmat la seva presència a l’acte de 
presentació del Punt de Servei Empresarial de la Cambra de Comerç previst per demà 
dijous 18 d’octubre a les sis de la tarda a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis. El 
Punt de Servei Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona va obrir a Sax Sala 
el passat mes de maig. Aquesta iniciativa conjunta de l’Ajuntament i la Cambra ha 
permès a moltes empreses realitzar els tràmits d’exportació al municipi, evitant els 
desplaçaments a Granollers o Barcelona. A més, conjuntament s’han realitzat diverses 
xerrades d’iniciació a l’exportació i l’obertura de nous mercats, adreçats a les 
empreses de la zona. El Punt de Servei es troba ubicat a les instal·lacions del Centre 
de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala, cada dilluns en horari de 9 a 14 
hores. 
 
 
 
La 4a Jornada de la Gent Gran prevista per aquest d ijous 18 d’octubre combina 
la reflexió i la festa  
Més de 50 persones ja s’han apuntat als tallers par ticipatius centrats en els 
recursos per afrontar la crisi econòmica  
 

     Coincidint amb el Dia internacional de la Gent Gran 2012, les associacions i     
l’Ajuntament volen fer un crit d’atenció sobre l’essencial paper i sensibilitat de les 
persones més grans a la nostra societat. Per aquest motiu han preparat pel 18 
d’octubre a l’Ateneu una jornada que combina festa i reflexió:  al costat del tradicional 
ball de la tarda, s’ha programat un matí amb xerrades i tallers participatius pensats per 
ajudar a afrontar amb més recursos l’actual crisi econòmica. De fet, més de 50 
persones ja s’han apuntat als tallers.  
 
 
De 10 h a 14 h, Sala Petita de l’Ateneu 
JORNADA DE TREBALL I REFLEXIÓ 
 
10.15 h Inauguració de la Jornada a càrrec de la regidora de Comunitat, Magalí 
Miracle 
10.30 h Conferència “L’impacte de la crisi en les persones grans”  a càrrec de Pilar 
Millan, responsable tècnica de l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja 
 
11.15 h Inici dels Tallers  

- Taller A “Consumim responsablement?” amb Elisabet Martínez, tècnica de 
la  Diputació de Barcelona 

- Taller B “Consells de seguretat: estafes, seguretat a la llar , robatoris, etc ” 
amb Núria Portabella, Mossa d’Esquadra de l’Oficina de Relacions amb la 
Comunitat 

 
 
 
 



 
 

- Taller C “Com posicionar-nos amb les demandes dels fills dava nt la crisi? “ 
amb  Raquel Jimenez, psicòloga i docent, psicoterapeuta del SAM des del 
2003 

- Taller D “Lluitem per aconseguir una vida millor pels nostres  fills i filles ” 
amb Felipe L. Aranguren i Rosario Cunillera del Col·lectiu Iaioflautes 

 
12.45 h Posada en comú dels Tallers 
13.30 h Cloenda a càrrec de l’alcalde Joan Castaño  
13.45 h Aperitiu pels assistents a la jornada   
 
 
A les 17.30 h, Sala Gran de l’Ateneu 
ACTE FESTIU 
Ball amb el músic David 
Berenar 
 
 
 
Xerrada informativa sobre les participacions prefer ents el proper dimarts 23 
d’octubre a les 6 de la tarda a la Sala Bernat Mart orell  
 
El 23 d’octubre, a les 18 h, a la Sala Bernat Martorell (Can Ramis), tindrà lloc una 
xerrada informativa sobre les participacions preferents i altres productes d’alt risc que 
afecten un gran nombre de clients d’entitats bancàries. 
 
La xerrada, oberta a tothom, s’emmarca en una campanya impulsada pel Servei de 
Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, que compta amb la 
col·laboració de l’Oficina Municipal de Consum de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Les explicacions aniran a càrrec de personal especialitzat de l’Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE). 
 
Les participacions preferents són un producte financer complex i de risc molt elevat, 
que no està cobert per cap fons de garantia, que és a perpetuïtat i que es negocia en 
un mercat secundari. Les entitats que les oferien havien d’acomplir el requisit d’avaluar 
l’experiència, els coneixements i el perfil de risc del client, per adequar el producte 
ofert a les seves necessitats i capacitats reals, és a dir, havien de comprovar que el 
client entenia el producte i era capaç de gestionar-lo. 
 
 
 
 
El control veterinari del colomar municipal permet garantir unes condicions de 
salut dels coloms i minimitzar la brutícia a la via  pública   
 
Aquest mes d’octubre s’ha dut a terme el control veterinari periòdic del colomar 
municipal.  En primer lloc s’ha fet un cens a partir del qual s’ha sabut que més de 140 
coloms utilitzen aquest colomar. Després s’ha reduït la colònia fins a 73 coloms, una 
xifra més adequada a la mida del colomar, sobretot tenint en compte que aquest és 
visitat esporàdicament per altres exemplars.  S’ha fet una selecció de parelles, una 
desparasitació dels coloms i del colomar i una vacunació contra el virus de Vancastle, 
una malaltia comuna dels ocells. Finalment, els coloms vacunats han estat marcats 
amb una anella en una de les potes. 
 
 
 
 



 
 
 
El colomar municipal controlat es va construir el 1999 després de dur a terme diverses 
actuacions de desallotjament i neteja de colònies de coloms ubicades en espais 
públics com ara els celoberts de can Ramis o el campanar de l’església de Sant Martí. 
El manteniment del colomar municipal es fa amb la Fundació Acció Baix Montseny, 
que s’encarrega de fer-ne la neteja i d’aportar-los el menjar adequat per a la seva 
alimentació i reproducció.  
 
L’existència del colomar municipal controlat ha permès minimitzar els problemes de les 
colònies lliures de coloms i la brutícia en places i carrers. A més, el control veterinari 
garanteix unes condicions de salut dels coloms i de salubritat del colomar.  
 
 
 


