
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 27 de juny de 2013 
 

 
• L’Ajuntament de Sant Celoni triplica els diners des tinats a ajuts per 

activitats d’estiu . Més de 800 nens i nenes del municipi participen als  
casals d’estiu  
 

• Èxit dels projectes de voluntariat educatiu a Sant Celoni . Més de 30 
voluntaris i voluntàries de Càritas Parroquial i Al  Madaa Horitzons han 
estat treballant amb més de 100 infants, durant aqu est curs, per millorar 
l’èxit escolar dels infants i promoure el coneixeme nt de la llengua àrab 

 
• Tot a punt per a la 7a Mostra de cuina del Baix Mon tseny, Tastets d’estiu 

 
• Avui dijous, ple extraordinari a la Sala Petita de l'Ateneu per escollir el 

treball de recerca "Ajuntament jove" 
 

• I amb l’arribada de l’estiu... a Sant Celoni comenc en els Dijous a la 
Fresca! L’Ajuntament programa espectacles de música , circ i cinema 
cada dijous a les 22 h a la plaça de la Biblioteca,  als jardins de la Rectoria 
Vella o a la plaça Rafael Ferrer de Sant Ponç 

 

 
L’Ajuntament de Sant Celoni triplica els diners des tinats a ajuts per activitats 
d’estiu   
Més de 800 nens i nenes del municipi participen als  casals d’estiu  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha triplicat els diners destinats a ajuts per activitats d’estiu 
que enguany suposen un import de 10.494,23 €. D’aquesta manera, s’aconsegueix 
acollir un 40 % més d’infants becats a les activitats d’estiu.  
 
L’Ajuntament ha treballat conjuntament amb les comissions socials de les escoles del 
municipi perquè cap infant en situació social desafavorida es quedi sense participar als 
casals d’estiu per dificultats econòmiques. Aquest treball conjunt ha permès de 67 
infants puguin gaudir d’una beca per participar als casals amb l’objectiu de garantir la 
igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 

Prop de 800 nens i nenes d’edats compreses entre 3 i 17 anys, un 15 % més que 
l’estiu passat, s’han inscrit als casals d’estiu de Sant Celoni, organitzats per escoles, 
entitats esportives i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquests 
casals acollen participants des de la darrera setmana de juny fins a la primera setmana 
de setembre.  

Escoles, entitats esportives i Ajuntament han treballat conjuntament per oferir una 
oferta d’activitats àmplia, diversa i atractiva per infants i joves; tenint en compte el 



lleure, la formació i l’esport. Aquest projecte compartit, a més a més, de reforçar i 
consolidar la comunitat educativa del municipi, pretén donar resposta a les necessitats 
de les famílies en el període estiuenc, sense oblidar els interessos i motivacions 
d’infants i joves.  

Les entitats que han organitzat i han col·laborat amb l’Ajuntament de Sant Celoni, a 
través de la comissió d’activitats d’estiu 2013, són les següents: Afadis, AMPA Escola 
Josep Pallerola i Roca, AMPA Escola Montnegre, AMPA Escola Soler de Vilardell, 
AMPA Institut Escola La Tordera, Associació de ceràmica Jorca, Club Bàsquet Sant 
Celoni, Club Esportiu Sant Celoni, Penya Barcelonista Sant Celoni, Club Tennis Sant 
Celoni, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La Salle, Escola L’Avet Roig i Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes. 

 

 
Èxit dels projectes de voluntariat educatiu a Sant Celoni  
Més de 30 voluntaris i voluntàries de Càritas Parro quial i Al Madaa Horitzons han 
estat treballant amb més de 100 infants, durant aqu est curs, per millorar l’èxit 
escolar dels infants i promoure el coneixement de l a llengua àrab 
 

Des del curs 2011 – 2012, entitats de Sant Celoni conjuntament amb l’Ajuntament 
duen a terme projectes de voluntariat educatiu amb l’objectiu de millorar l’èxit educació 
dels alumnes i promoure  l’equitat i la cohesió social. Aquest curs, més de 30 
voluntaris i voluntàries de Càritas Parroquial i Al Madaa Horitzons han estat treballant 
amb més de 100 infants per millorar l’èxit escolar dels infants i promoure el 
coneixement de la llengua àrab. 
 
 
Més de 40 infants i joves han participat a l’acompa nyament escolar de Càritas 
Parroquial 
 
Des del curs 2011 – 2012, una quinzena de voluntaris i voluntàries de Càritas 
Parroquial duen a terme l’acompanyament escolar a infants i joves en situació 
desafavorida. L’objectiu de l’activitat és oferir un espai que els infants puguin fer els 
deures, adquirir hàbits d’organització i d’estudi, reforçar continguts curriculars i, alhora, 
contribuir al desenvolupament personal. 
 
En el projecte hi han participat un total de 40 alumnes que han estat escollits a través 
de les comissions socials dels centres educatius i una quinzena de voluntaris i 
voluntàries, entre ells estudiants de batxillerat de l’Institut Baix Montseny. El resultat 
d’aquest projecte continua sent excel·lent, ja que ha permès que infants i joves amb 
dificultats socioeconòmiques tinguessin un espai d’ estudi, tutoritzat per 
voluntaris professionals. 
 
El passat dijous 13 de juny va tenir lloc l’acte de cloenda del projecte on les famílies, 
infants, joves i Ajuntament van voler agrair als voluntaris i voluntàries de Càritas 
Parroquial la seva dedicació, la seva implicació i la bona acollida d’infants i joves amb 
dificultats. Així com, també, es va voler agrair l’excel·lent assistència de l’alumnat a les 
classes i el bon aprofitament. 
 
La regidora de l’Àrea de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación va lloar “la 
professionalitat i la valuosa tasca de voluntariat”  i va felicitar aquesta iniciativa, 
“com a exemple de bona pràctica social i educativa. ”  Tot seguit, van lliurar els 
certificats a tots els infants i joves i a tots els voluntaris i voluntàries. 
 
A continuació, el president de Càritas Parroquial, Mossèn Ignasi Fuster, també va 
agrair el bon funcionament i la bona coordinació del projecte i va transmetre la 
satisfacció d’oferir els espais per una una bona obra social. Per acabar, els voluntaris 



van manifestar la importància d’augmentar el nombre de voluntaris per continuar 
donant resposta a tots els infants i joves i mantenir la qualitat del servei que s’ofereix. 
 
Les persones que disposin de temps lliure els dijous de 18.30 a 20h i vulguin 
col·laborar en aquest projecte es poden posar en contacte amb la Rectoria Vella 
(tel.93 864 12 13 o bé educacio@santceloni.cat)  

 

Més de 60 infants han participat en els cursos d’àr ab que ofereix l’Associació Al 
Madaa Horitzons 

Aquest curs 2012 – 2013, l’Associació Al Madaa Horitzons ha iniciat classes 
d’aprenentatge de la llengua àrab al col·legi La Salle amb l’objectiu d’oferir a tots els 
infants que desitgin la possibilitat d’aprendre la llengua àrab com a recurs de projecció 
personal i professional. Vuit voluntàries de l’associació Al Madaa Horitzons han 
ensenyat l’àrab a més de 60 infants des de P5 fins a 6è de primària. 

El passat divendres 14 de juny va tenir lloc l’acte de cloenda de les classes d’àrab on 
els alumnes van oferir als assistents 3 petites representacions i cançons populars en 
llengua àrab. Es va aprofitar l’acte per reconèixer als alumnes el bon aprofitament de 
les classes i per agrair a les voluntàries la dedicació i implicació perquè les classes 
hagin estat un èxit.  
 
La regidora de l’Àrea de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación va agrair la 
iniciativa de l’Associació Al Madaa Horitzons i la valuosa tasca de voluntariat de les 8 
mestres voluntàries que “potencia el coneixement de la llengua àrab, l’enri quiment 
cultural de Sant Celoni i la seva participació acti va en la vida cultural i social del 
municipi.”  També va tenir unes paraules d'agraïment al Col·legi La Salle per cedir els 
seus espais. 
 
Tot seguit, van lliurar els certificats a tots els infants i joves i a tots els voluntaris i 
voluntàries. A continuació, el secretari de l’Associació Al Madaa Horitzons, Mouhsin El 
Hanouni, va agrair la implicació de  l’Ajuntament de Sant Celoni, del Departament 
d’Ensenyament i el Col·legi La Salle per tal de dur a terme les classes i va destacar la 
importància que té per als alumnes del municipi de Sant Celoni poder ampliar 
l’aprenentatge de llengües fora de l’entorn escolar. L’acte va acabar amb un berenar. 

De cara al curs vinent, l'Associació Al Madaa Horitzons preveu mantenir els 3 grups 
d’àrab al Col·legi La Salle: 

- Grup de 1r i 2n de primària 
- Grup de 3r i 4t de primària  
- Grup de 5è i 6è de primària 

S’oferirà un 4t grup per a nois i noies de 1r i 2n d’ESO a la Biblioteca l’Escorxador. Les 
inscripcions es duran a terme durant la primera quinzena d’octubre i tota la informació 
es publicarà a la guia d’activitats extraescolars “M’hi apunto“ que es podrà trobar als 
centres educatius i equipaments municipals, a partir del 2 de setembre de 2013, 
conjuntament amb la resta d’oferta d’activitats extraescolars del municipi. 

QUÈ HAIG DE FER SI VULL SER VOLUNTARI O VOLUNTÀRIA EDUCATIU? 
 
Si disposes de temps lliure i vols col·laborar en algun projecte de voluntariat educatiu 
per al curs 2013 – 2014, pots contactar amb la Rectoria Vella trucant al 93 864 12 
13, o bé, enviant un c/e a educacio@santceloni.cat  

 
 
Tot a punt per a la 7a Mostra de cuina del Baix Mon tseny, Tastets d’estiu  



 
Tastets d'Estiu, la 7ª Mostra de cuina del Baix Montseny que tindrà lloc divendres 28 
de juny a les 21 h a la plaça de la Vila amb la participació de 6 restaurants, 4 
pastisseries i un celler. La principal novetat d’aquesta edició és l’ampliació d el 
nombre de plats que podran degustar els assistents: un total de 16, en comptes dels 
13 de l’edició anterior, atès que cadascun dels restaurants oferirà dos plats, 
incrementant així l’oferta total. Això permetrà donar major visibilitat als establiments 
participants que disposaran del doble d’espai a la plaça per mostrar als assistents les 
seves millors creacions, fent servir aquest esdeveniment com a plataforma per 
promocionar la gastronomia del Baix Montseny. La gran qualitat dels plats i postres 
que van presentar ahir fa preveure, de nou, un èxit de convocatòria.  
 
Els establiments participants són membres de l’Associació d’Empresaris Turístics del 
Montseny, una entitat amb més de 50 socis vinculats al sector turístic en un sentit 
ampli (restaurants, empreses de turisme d’aventura, hotels, càmpings, celler, 
pastisseries, productors agroalimentaris, ...) que des del 1999 promou un turisme de 
qualitat, respectuós amb l’entorn i treballa per contribuir a preservar el valor del 
patrimoni cultural i natural del Montseny, entre els quals la gastronomia n’és un 
referent. 
 
Aquest any, el restaurant convidat per l’Ajuntament per participar a la mostra és el 
restaurant Mar i Terra, que tot just acaba d’obrir el seu establiment al carrer Tarragona 
de Sant Celoni, amb una carta especialitzada en peix i marisc. Com a novetat també, 
en aquesta edició es realitzarà un sorteig d’un àpat i un pastís en algun dels 
restaurants i pastisseries participants, entre tots els assistents als Tastets que 
emplenin l’enquesta de valoració de la mostra gastronòmica. 
 
Els tiquets per un preu de 15 euros inclouen 3 plat s, unes postres, beguda i cafè  
i es podran adquirir el mateix dia a la plaça o bé a l'avançada als següents 
establiments: 
 
- A Sant Celoni: Tretze Vents, Embotits Artesans El Montseny, els Avets, Pastisseria 

Lleonart, Pastisseria Vila i Oficina de Turisme. 
- A Sant Esteve de Palautordera: Centre d’informació de Sant Esteve de 

Palautordera, Pastisseria Vila i Pastisseria Vallflorida.  
- A Santa Maria de Palautordera: Pastisseria Vallflorida i Pastisseria Fornés. 
 
Consulteu tots els plats a: www.santceloni.cat/tastets  
 

 
Avui dijous, ple extraordinari a la Sala Petita de l'Ateneu per escollir el treball de 
recerca "Ajuntament jove"  

Dijous 27 de juny tindrà lloc el ple municipal extraordinari durant el qual s'escollirà el 
treball de recerca guanyador d'aquest any del projecte Ajuntament Jove entre els 4 
presentats – 1 per centre- per part de l'Escola l'Avet Roig, el Col·legi Cor de Maria, el 
Col·legi La Salle i l'Institut Baix Montseny. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Petita de 
l'Ateneu i està obert a tothom. 

Ajuntament Jove és un programa que forma part del Pla local de Joventut de 
l'Ajuntament de Sant Celoni que té per objecte implicar els alumnes de 4t d'ESO en 
projectes d'interès general. La primera edició de l'Ajuntament Jove la va guanyar un 
projecte de l'escola Cor de Maria de construcció de la ronda Tordera-Pertegàs que des 
de fa uns dies ja és una realitat. 

Projectes finalistes curs 2012/2013  



Escola l'Avet Roig  
Nom del projecte: Menjador social 
Autors: Júlia Codina, Núria Morera, Blai Pacho i Anna Sobrino 

Col·legi Cor de Maria  
Nom del projecte: Sant Celoni, porta a porta 
Autors: Azucena Sedas, Rubén Pulido, Marc Guàrdia, Marta Illa 

Col·legi La Salle  
Nom del projecte: Memòria històrica 
Autors: Laura Frías, Nerea Mora,Sandra Venteo, Oriol Hernández, Cristian Fernández 

Institut Baix Montseny  
Nom del projecte: Organització d'un torneig d´esports per a nens i /o adolescents a 
l'estiu a Sant Celoni 
Autors: Tomàs Alonso, Sergi Fabregat i Marc González 

 
 
I amb l’arribada de l’estiu... a Sant Celoni comenc en els Dijous a la Fresca!  
L’Ajuntament programa espectacles de música, circ i  cinema cada dijous a les 
22 h a la plaça de la Biblioteca, als jardins de la  Rectoria Vella o a la plaça Rafael 
Ferrer de Sant Ponç  
 
Com cada any, l’Ajuntament de Sant Celoni presenta la programació estable de carrer, 
els Dijous a la Fresca. Música, circ, cinema i bones estones a l’aire lliure per gaudir de 
les nits d’estiu.  
 
Aquest any els dijous de juliol i agost, com sempre, a les 10 de la nit, a la plaça de la 
Biblioteca, als jardins de la Rectoria Vella o a la plaça Rafael Ferrer de Sant Ponç, 
podrem gaudir d’un bon grapat de bons espectacles.  
 
Començarem dijous, 4 de juliol, amb música de cinema de la mà de la Jazzband, els 
cors i el grup de percussió del Centre Municipal d’Expressió i Rebrot Teatre que anirà 
en cercavila fins al Celler de Sant Celoni.  
 
Dijous, 11 de juliol, ens visitarà el Gran Dimitri, amb el seu perticular homenatge a la 
idiotesa infinita, clown a la plaça de la Biblioteca. El tercer dijous de juliol, vinguts de 
Jerez de la Frontera, ens arriba Acitunita i la seva banda de músics, que venen a 
presentar-nos el seu darrer treball “Virgen no!! Refiná”, 11 receptes per al desamor en 
forma de cançons.  
 
A la plaça de Sant Ponç ens hi acostarem per gaudir de les dues sessions de cinema a 
la fresca, la de dijous 25 de juliol, amb un clàssic com “West Side Story”, i la de dijous 
22 d’agost, amb una de les produccions d’animació més boniques de l’any passat 
“Brave (Indomable)”.  
 
Hi haurà més música el primer dijous d’agost, aquesta vegada amb el 
multiinstrumentista de casa, Mau Boada, que ens presentarà “Esperit!”, música que 
neix lliure i flueix lliure, esdevenint concerts imprevisibles, que transiten per camins 
inesperats tot portant el públic al límit de la hipnosi. Circ Pànic ens porta “L’home que 
perdia els botons”, un espectacle de carrer amb tècnica de circ que innova en la 
utilització del màstil, serà dijous 8 d’agost.  
 
I tancarem la programació amb un repertori de temes clàssics de gospel, espirituals 
tradicionals de la música negra i temes contemporanis d’artistes com Bob Marley de la 
mà de la Coral de Gospel i Música Moderna de Sant Celoni. 
 
Tota la programació a:  www.santceloni.cat/estiu  
 


