
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 21 de novembre de 2013 
 
 

• Sant Celoni es mou per eliminar la violència de gèn ere. La Plataforma 
d’Iniciatives per l’Equitat entre Gèneres organitza  una campanya de 
sensibilització i representacions teatrals breus pe r aquest dissabte al 
Mercat municipal i a les places de la Vila i de l’E sglésia 
 

• El 3r Networking Baix Montseny tindrà lloc dijous v inent a l’Ateneu de 
Sant Celoni. Les inscripcions són gratuïtes i estan  obertes fins a finals 
d’aquesta setmana a www.emprenedorsbaixmontseny.com  

 
• Programació familiar aquest diumenge amb l’obra de teatre La filla del 

senyor Bianchi de la companyia Brif Braf Bruf. A les 12 a la Sala Petita de 
l’Ateneu amb una entrada general a 3 euros i gratuï t pels menors de 2 
anys 
 

• Presentació d'una nova edició del Voluntariat per l a llengua a Sant Celoni 
que compta amb 12 parelles lingüístiques 

 
 

 
Sant Celoni es mou per eliminar la violència de gèn ere 
La Plataforma d’Iniciatives per l’Equitat entre Gèn eres organitza una campanya 
de sensibilització i representacions teatrals breus  per aquest dissabte al Mercat 
municipal i a les places de la Vila i de l’Església  
 
A l’entorn del Dia Mundial per a l’eliminació de la violència vers les dones, fixat 
internacionalment en el 25 de novembre, la Plataforma d’Iniciatives per l’Equitat entre 
Gèneres (PIEG), organitza durant aquesta setmana i la vinent, diverses accions 
orientades a la sensibilització per a l’eradicació de la violència de gènere.  
 
En aquest sentit, s’han instal·lat a l’espai públic de Sant Celoni i la Batllòria uns rètols 
amb imatge i missatges per a la denúncia i reflexió al voltant d’aquesta problemàtica; 
Punt 7 ràdio emet falques en les mateixa línia i, el dissabte dia 23, s’han preparat 3 
accions teatrals breus que es desenvoluparan al Mercat Municipal (11.30 h); la plaça 
de la Vila (12.30 h) i la plaça de l’Església (17.30 h). 
 
Durant el matí la PIEG instal·larà un espai de divulgació a la plaça de l’Església, on es 
recolliran imatges de persones que vulguin expressar el seu rebuig contra la violència, 
amb la finalitat d’emprar-les en futures campanyes de denúncia/sensibilització. 
 
La PIEG està constituïda per entitats, persones a títol individual i representants de 
l’Ajuntament que es reuneixen periòdicament per tal de reflexionar sobre la manca 
d'equitat entre homes i dones i per proposar iniciatives per trencar-la tant com sigui 
possible. 
  
Les persones interessades en incorporar-s’hi cal que s’adrecin a 
piegsantceloni@gmail.com o al telèfon 93 864 12 12 (en horari de 9 a 14 h). 



 

 
 
 
El 3r Networking Baix Montseny tindrà lloc dijous v inent a l’Ateneu de Sant 
Celoni  
Les inscripcions són gratuïtes i estan obertes fins  a finals d’aquesta setmana a 
www.emprenedorsbaixmontseny.com 
 
A finals d'aquesta setmana s'acaba el termini per inscriure-us al tercer Networking Baix 
Montseny que es portarà a terme el dijous 28 de novembre a l'Ateneu de Sant Celoni. 
Aquesta iniciativa està promoguda per l'Associació d'Emprenadors del Baix Montseny 
amb la col·laboració de diversos ajuntaments del Baix Montseny i és oberta a 
empreses i emprenedors de tots els sectors. Durant la jornada, els participants podran 
donar a conèixer la seva empresa o idea de negoci a través d'entrevistes de curta 
durada, així com ampliar la xarxa de contactes i aconseguir nous clients.  
 
Després de l'excel·lent resposta de les dues primeres edicions, els emprenedors tiren 
endavant la tercera trobada. Al primer networking van participar-hi 168 empreses, i al 
segon es va arribar a les 200.  
 
Una de les novetats d'aquest any és la ubicació: enlloc de fer-se a Santa Maria de 
Palautordera, es trasllada a l'Ateneu de Sant Celoni. Es comptarà amb un taller amb 
Josep Maulines que donarà eines per aprofitar el màxim la trobada i també n'hi haurà 
un altre amb Fèlix Chavarrías “com dialoguem amb els nostres interlocutors?” Per 
facilitar la dinàmica del Networking, al migdia un grup de 5 restauradors oferiran un 
dinar mostra de cuina de Sant Celoni (Syrah, Angolo, La Llar, Els Avets i El 
Rebost). 

  
Les inscripcions al tercer Networking Baix Montseny es poden realitzar fins a finals de 
setmana  gratuïtament a través del web www.emprenedorsbaixmontseny.com. 
  
 
 
Programació familiar aquest diumenge amb l’obra de teatre La filla del senyor 
Bianchi de la companyia Brif Braf Bruf  
A les 12 a la Sala Petita de l’Ateneu amb una entra da general a 3 euros, i gratuït 
pels menors de 2 anys  
 
Diumenge 24 de novembre la companyia Brif, Braf, Bruf representarà l’obra  La filla del 
senyor Bianchi dins la programació familiar que promou l’Ajuntament de Sant Celoni. 
Serà a la Sala Petita de l’Ateneu a les 12 del migdia i el preu és de 3 euros i pels 
menors de 2 anys, gratuït.  

Es tracta d’un espectacle infantil basat en el llibre Contes per telèfon, de Gianni 
Rodari. 

Recordem que aquesta proposta forma part de la nova programació cultural estable 
per a infants i famílies que inclou activitats d’arts escèniques de diversos gèneres 
(animació, titelles, màgia, circ, música, teatre...)  la idea és complementar les 
propostes que ja es promouen des de l’Ajuntament com l’hora del conte a la Biblioteca, 
cinema en català i activitats per als més petits dins els programes de festes i poder 
oferir, d’aquesta manera, una programació familiar completa i estable per cada 
setmana de l’any.   
 
Per rebre el butlletí digital de la programació fam iliar cal donar-se d’alta a: 
www.santceloni.cat/butlletins  
 
 



Presentació d'una nova edició del Voluntariat per l a llengua a Sant Celoni que 
compta amb 12 parelles lingüístiques  
 

Sant Celoni ha encetat la 19a edició del Voluntariat per la llengua amb la presentació 
de 12 parelles lingüístiques, les quals adquireixen el compromís de trobar-se per 
conversar en català 1 hora a la setmana durant 10 setmanes. L'acte de presentació va 
tenir lloc dilluns 18 de novembre, a les 19.30 hores, a l’aula 5 del Sax Sala. 

Durant la presentació, es va repartir material de suport i es van explicar els avantatges 
del carnet del Voluntariat, consistents en descomptes i entrades 2x1 en nombrosos 
teatres i museus de Catalunya. El Voluntariat per la llengua de Sant Celoni també 
compta amb el suport de diferents entitats col·laboradores, les quals difonen el 
programa entre els seus socis, i d’establiments col·laboradors, que són comerços que 
s’han compromès a facilitar la pràctica del català als clients. Aquests comerços tenen 
en un lloc visible l’adhesiu distintiu d’establiment col·laborador. 
 
Si encara hi ha algú que estigui interessat a participar-hi pot adreçar-se a l’Oficina de 
Català de Sant Celoni, Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n (tel. 93 864 12 13, 
a/e: santceloni@cpnl.cat  www.facebook.com/ocsantceloni).   

 


