
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Divendres, 28 de juny de 2013 
 
 
 
El Ple escull el menjador social, presentat per l’e scola l’Avet Roig, com a treball 
de recerca guanyador del projecte Ajuntament Jove 2013 

Els 4 grups d'alumnes van defensar el seu projecte davant el ple municipal reunit 
a la Sala Petita de l'Ateneu dijous 27 de juny 

La Sala petita de l'Ateneu es va omplir ahir dijous a la tarda per seguir en directe el ple 
municipal extraordinari que va escollir la creació d’un menjador social presentat per 
l’escola l’Avet Roig com a treball de recerca guanyador del projecte Ajuntament Jove 
2013 amb 8 vots dels 17 regidors del consistori.  

El projecte planteja la necessitat de crear un menjador social per “ajudar a famílies 
amb greus problemes econòmics de Sant Celoni a satisfer les seves necessitats 
bàsiques i crear sinèrgies per tal de garantir-ne la seva normalització.” Els alumnes 
proposen ubicar el menjador en un restaurant del municipi o en el local d’una entitat 
social i plantegen el funcionament mitjançant voluntaris i entitats que ja estan oferint 
recollida d’aliments com Càritas i Creu Roja i l’aportació d’aliments de supermercats i 
de la ciutadania.  

El Ple es va convocar amb un únic punt a l'ordre del dia: elecció del treball de recerca 
del projecte “Ajuntament Jove”, en el marc del Pla local de joventut de Sant Celoni 
2010–2013. Tal i com va explicar l'alcalde Joan Castaño a la presentació, “el projecte 
pretén donar resposta a la missió de promoure el de senvolupament dels valors 
democràtics i impulsar la participació i el comprom ís dels joves amb la societat” .  

A més, durant la primera part del ple es va exposar als assistents l’estat d’execució del 
projecte guanyador de l’any passat La Ronda Tordera Pertegàs, que a dia d’avui ja és 
una realitat. Els alumnes del Cor de Maria que van redactar el projecte guanyador de 
l’any passat van manifestar la seva alegria en veure el seu projecte executat i van 
encoratjar als alumnes assistents en poder treballar en projectes relacionats amb 
necessitats concretes del municipi. 

4 grups d’alumnes, provinents de l’Avet Roig, el Cor de Maria, La Salle i l’Institut, van 
presentar en aquest ordre el seu treball de recerca de 4t d’ESO que han dedicat a 
temes o problemàtiques reals del municipi. 
 
 
Escola l'Avet Roig  
Nom del projecte: Menjador social 
Autors: Júlia Codina, Núria Morera, Blai Pacho i Anna Sobrino 
Tutor:Àngel Oliva 



Descripció: els alumnes van plantejar la necessitat de crear un menjador social que ajudés a 
aquelles famílies amb greus problemes econòmics de Sant Celoni a satisfer les seves 
necessitats bàsiques i crear sinèrgies per tal de garantir-ne la seva normalització. 

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

Descripció:els alumnes van plantejar la recollida a domicili que consisteix en lliurar els residus 
separats en origen al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i 
hores determinats per a cada fracció. Plantegen que amb aquesta recollida porta a porta 
augmentaria considerablement el reciclatge de residus i milloraria el medi ambient i la neteja 
del poble. 

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

Descripció: els alumnes van fer un recull d’experiències viscudes dels avis i àvies de Sant 
Celoni amb l’objectiu de poder editar un llibre on es reflectís la història quotidiana de la gent 
més gran. Els alumnes van manifestar que la gent gran és un pou de saviesa i conèixer el seu 
passat, ens ajuda a valorar el present i construir el futur. 

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 
Tutor: Olga Begué 

Descripció: els alumnes van exposar la necessitat d’organitzar un torneig multiesportiu amb 
futbol, bàsquet, handbol i cross durant el mes de juliol destinat a joves de 14 a 16 anys amb 
l’objectiu d’ampliar el ventall d’activitats esportives que es fan al municipi durant l’estiu. 

 

Després de 4 grans intervencions per part dels alumnes, precedides per les paraules 
dels seus tutors, i molt aplaudides pel públic assistents, els regidors i regidores van 
votar la seva preferència: Menjador social amb 8 vots; Porta a porta 4 vots;  Memòria 
històrica amb 1 vot i Torneig d’esports per adolescents a l’estiu, 3 vots.  

El ple municipal va acordar traslladar a l’àrea municipal corresponent el treball 
Menjador Social per tal que estudiï la seva execució i en faci l’adaptació tècnica 
oportuna. 

La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, va donar l’enhorabona a 
tots els participants i els va encoratjar a esdevenir ciutadans i ciutadanes de ple dret 
compromesos amb el seu municipi i amb la societat “vosaltres ens heu demostrat 
que teniu la capacitat i el talent necessaris per f er un Sant Celoni millor”. 


