
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 20 de febrer de 2013 
 

 
• Els alumnes guanyadors del projecte Ajuntament Jove  del curs 2011-2012 

fan el seguiment del projecte Ronda Tordera Pertegà s. Aquest curs: 
projecte educatiu amb utilitat social  

• Comencen les jornades de portes obertes als diferen ts centres educatius 
del municipi 
 

• Dissabte engega la programació A l’Ateneu amb un espectacle de dansa i 
teatre Sota Faldilla  de la Companyia Gestacions. Preus populars i 
descomptes amb el carnet de la Biblioteca 
 

• L’Ajuntament organitza una jornada sobre la cerca d e finançament 
alternatiu al crèdit bancari. Dijous 28 de febrer d e 18 a 20 h a la Sala 
Bernat Martorell de Sant Celoni  

• Obertes les inscripcions per muntar barraca per Fes ta Major, Cap d’Any i 
Carnaval. Les entitats que compleixin els requisits  ho poden sol·licitar 
fins el 20 de març a l'OAC 
 

• 45 alumnes comencen les classes extraescolars de ll engua àrab al 
Col·legi La Salle obertes a tothom  
 

• Divendres i dissabte, nova capta de sang a Sant Cel oni  

 
 
 
Els alumnes guanyadors del projecte Ajuntament Jove  del curs 2011-2012 fan el 
seguiment del projecte Ronda Tordera Pertegàs  
 
Els alumnes guanyadors del programa Ajuntament Jove 2011/2012 s’han reunit amb 
tècnics de l’Ajuntament per fer el seguiment del seu projecte: la ronda Tordera 
Pertegàs que se senyalitzarà i adequarà durant aquest semestre. El projecte, elaborat 
pels alumnes Mireia Aymar, Jordi Clos, Arnau Pagès i Anna Maria Mesa de l’escola 
Cor de Maria, va proposar la creació d’un carril bici -passeig de ronda per Sant Celoni 
que permetés circular des del Pertegàs fins a la Tordera tot passant per l’institut, el 
Turó de Bellver i el Sot de les Granotes. 
 
Per tal de facilitar la senyalització o adequació de la ronda, l’Ajuntament ha proposat 
una modificació lleugera del traçat original. Així mateix, com que la creació d’un carril 
bici requereix portar a terme unes actuacions en l’espai públic molt contundents i 
d’elevat cost econòmic,, s’ha cregut oportú donar prioritat als treballs de senyalització 
de la ronda per fer a peu. Alguns dels trams se senyalitzaran provisionalment i es faran 
definitius com a carril bici quan s’urbanitzin definitivament, com ara el sector de Can 
Giralt o del Virgili. D’altra banda, la impossibilitat d’executar una solució de pas per 



travessar la carretera C-35 al final del Passeig d’en Xumbo, a les Borrelles, fa que, de 
moment, la ronda no pugui ser circular. Per tant, tindrà un inici al Passeig d’en Xumbo i 
un final al camí fluvial i l’horta pública. 
 
El projecte “Ajuntament Jove” és una iniciativa que es va iniciar el curs passat  i que 
neix com una de les línies d’actuacions del Pla Local de Joventut 2010 – 2013. El 
projecte pretén promoure el desenvolupament dels valors democràtics i impulsar la 
participació i el compromís dels joves amb la societat a través de l’assignatura de 4t 
d’ESO “Treball de recerca”.  L’objectiu és que alguns dels grups d’alumnes de 4t 
d’ESO centrin el seu “Treball de recerca” en una temàtica o problemàtica real del 
municipi i elaborin un anàlisi sobre el tema, que els permeti, posteriorment, elaborar 
un projecte d’actuació per millorar la temàtica o s olucionar el problema analitzat .  
 
 
Aquest curs: projecte educatiu amb utilitat social 
 
Enguany, es proposa treballar el projecte “Ajuntament Jove” a partir de la metodologia 
educativa de l’aprenentatge servei. L’aprenentatge servei és una proposta educativa 
que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte 
ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals 
de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Per tant, es tracta d’un projecte educatiu amb 
utilitat social.  La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera 
una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge 
millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna 
sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma 
d’acció. 
 
Alguns dels projectes vinculats a l’Ajuntament jove que es treballaran durant aquest 
curs seran: campanya de recollida de sang, preparació de festes, campanya de 
recollida selectiva... 
 
A finals de curs s’escollirà el projecte guanyador de cada centre educatiu i 
posteriorment es realitzarà un ple extraordinari per tal que es voti el projecte que 
s’adeqüi  a les necessitats del municipi i sigui viable la seva execució. 
 
 
Comencen les jornades de portes obertes als diferen ts centres educatius del 
municipi  

Aquesta setmana comencen les jornades de portes obertes als centres escolars del 
municipi per donar a conèixer les escoles als possibles nous alumnes i a les seves 
famílies. Aquest és el calendari facilitat pels mateixos centres:  

Centre Data Hora Telèfon 

Col·legi La Salle Dissabte 23 de febrer 10 h 93 867 02 65 

Institut Baix Montseny Dimarts 26 de febrer 18 h 93 867 34 70 

Escola Montnegre (La Batllòria) Dijous 28 de febrer 15.15 h 93 847 00 29 

Col·legi Cor de Maria Dissabte 2 de març 10 h 93 867 03 98 

Institut Escola La Tordera Dimarts 5 de març 17.30 h 93 848 47 98 

Escola Josep Pallerola i Roca 
Dimecres 6 de març 15.30 h 

93 867 18 02 
Dijous 7 de març 09.30 h 

Escola L’Avet Roig Dissabte 9 de març 10 h 93 867 39 23 

Escola Soler de Vilardell Dissabte 9 de març 11 h 93 867 24 39 

 
 



  
 

Dissabte engega la programació A l’Ateneu amb un espectacle de dansa i teatre  
Sota Faldilla  de la Companyia Gestacions  
Preus populars i descomptes amb el carnet de la Bib lioteca 

Un espectacle de dansa i teatre de la mà de la Companyia Gestacions obrirà aquest 
dissabte 23 de febrer a les 20 h a la Sala Gran la programació estable de teatre, 
música i dansa A l’Ateneu 2013.  

“Sota Faldilles ” és un espectacle de dansa i teatre, un viatge fantasiós per la història, 
la tradició, els orígens més terrenals, però també les vivències personals i el sentit 
col·lectiu que s’amaguen sota les faldilles d’un ball: el Ball de Cintes. De la llavor a 
l’arbre, de l’arbre a la vida, de l’individu al clan, del clan al ball. Un recorregut pel 
d’aventures, que transcorren entre la poesia visual i l’humor. 
 
Sota Faldilles 
Cia. Gestacions 
 
Maribel Martínez (Cia. Sol Picó), ajudant de direcció 
Marta Casas, Laura Giménez, Teresa Serrat i Manolo Urbano, interpretació 
Marc Cano, Manolo Urbano , Moises Viadiu i Jordi Martos, música 

DURADA: 50 minuts 
 
 
Preus populars i descomptes amb el carnet de la Bib lioteca 
Les entrades continuen a preus molt populars, a 10 €, amb descomptes del 50% per a 
majors de 65 anys,menors de 14 anys o Carnet Jove i amb la novetat del 10% de 
descompte per a tothom que tingui el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
Els descomptes no són acumulables.  
 
Les entrades anticipades es venen al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) 
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a través de targeta de crèdit o en 
efectiu i mitja hora abans de cada espectacle a les taquilles del Teatre. 
 

+ informació a: www.santceloni.cat/alateneu  

 
 
L’Ajuntament organitza una jornada sobre la cerca d e finançament alternatiu al 
crèdit bancari  
 
 Dijous 28 de febrer de 18 a 20 h a la Sala Bernat Martorell de Sant Celoni tindrà lloc 
una jornada sobre la cerca de finançament alternatiu al crèdit bancari. La jornada, 
organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni, va dirigida a persones emprenedores i/o 
empreses de qualsevol sector econòmic que tinguin un projecte o negoci i que cerquen 
finançament amb l’objectiu de proposar alternatives davant la dificultat d’aconseguir 
crèdit bancari. 
 
En format de taula rodona intervindran experts en aquest àmbit que donaran a 
conèixer les diferents propostes que es poden trobar actualment al mercat, les seves 
característiques, quins són els requisits per accedir-hi i la forma de tramitació, així com 
atendre a consultes o dubtes dels assistents. 
 
Es presentaran les següents línies de finançament: 
 
-   Línia finançament ENISA 2013 



-   Préstec d’autoempresa INICIA a càrrec del Servei de Creació d’Empreses de   
    l’Ajuntament  
-   Punts més importants a valorar en una operació de risc a càrrec del Banc Sabadell 
-   Inversors privats a càrrec de SEMPRE Baix Montseny, S.L 
-   Les plataformes de micromecenatge “Crowdfunding” a càrrec de Mynbest 
 
Inscripció:  www.santceloni.cat/formularis 
Informació: Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny. 
creacioempreses@santceloni.cat 
 
 
 
Obertes les inscripcions per muntar barraca per Fes ta Major, Cap d’Any i 
Carnaval  
Les entitats que compleixin els requisits ho poden sol·licitar fins el 20 de març a 
l'OAC 

Totes les entitats que estiguin interessades en fer barraca durant els dies de la Festa 
Major de setembre de 2013, Cap d'Any i Carnaval 2014 ho podran sol·licitar mitjançant 
una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Campins 24. El Safareig) abans de 
dimecres 20 de març. 

Com altres anys s'hauran de complir uns requisits acordats en les reunions de la 
comissió de barraques: 

• Tenir una antiguitat mínima d'un any 
• Ser una entitat sense ànim de lucre amb els estatuts i el NIF actualitzats 
• Realitzar una memòria on s'especifiqui que l'associació té una dinàmica activa 

en el teixit associatiu de la vila i que les seves activitats van adreçades a tota la 
població. (el model de memòria està disponible a www.santceloni.cat) 

Per a més informació cal adreçar-se a la Rectoria Vella, els dimecres i divendres de 9 
a 13.30 h, trucant al  93 864 12 13 o bé enviant un correu electrònic 
lescasetes@santceloni.cat.  

 
 
45 alumnes comencen les classes extraescolars de ll engua àrab al Col·legi La 
Salle obertes a tothom  

El divendres 15 de febrer es van iniciar les classes de llengua àrab al Col·legi la Salle 
amb la participació de 45 alumnes repartits en tres grups: un grup d’ infants de P5 a 1r 
de primària i 2 grups d’infants de 2n a 4t de primària. Les classes es duen a terme els 
divendres de 17.30 h a 19 h i estan obertes a tots els alumnes del municipi de P5 a 6è 
de primària.  

L'Associació Al Madaa Horitzons de Sant Celoni és l’encarregada d’oferir aquestes 
classes a través de mestres voluntàries amb la voluntat d'iniciar els infants en 
l'aprenentatge acadèmic de la llengua.  

Les persones interessades en propers cursos de llengua àrab per a infants i joves es 
poden adreçar l'Associació Al Madaa Horitzons  per correu electrònic 
almadaa@yahoo.es o per telèfon 691.825.361 (Nehro El Mamouni). 
  
 
 
Divendres i dissabte, nova capta de sang a Sant Cel oni  

Divendres i dissabte torna el Banc de sang a Sant Celoni. Divendres a la tarda la 
donació es farà al Col·legi la Salle, lligat a un projecte amb alumnes de 4 d'ESO del 



centre d'aprenentatge i servei. Dissabte la donació torna al lloc habitual, a Can Ramis 
de 10 a 2 i de 5 a 9 del vespre. L’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental 
recorda que pot donar sang qualsevol persona major de 18 anys i que pesi més de 50 
quilos.  


