
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 8 de maig de 2014 
 
 

• L’Ajuntament continua apostant per la formació de j oves i adults. De cara 
al curs vinent l’Escola d’adults ofereix més nivell s d’anglès, alemany i 
francès i el Graduat en Educació Secundària a distà ncia. Atenció al 
calendari de preinscripció i matrícula a Sax Sala!  

 
• Presentació de la 3a edició del Festival de Poesia aquest divendres a les 

20 h a la Clau amb recital de poetes locals. Dimecr es es va estrenar amb 
un acte a la Biblioteca per apropar la poesia als i nfants  
 

• Les activitats d’estiu 2014 obren les inscripcions per a infants i joves. Els 
ajuts socials es poden sol·licitar fins el 20 de ma ig a l’OAC. 
www.santceloni.cat/guiaactivitatsestiu  
 

• La darrera sortida cultural va portar una cinquante na de celonins al Born 
Centre Cultural. A partir de dilluns 12 de maig, in scripcions per anar a Vic 
seguint les petjades del gran pintor gòtic Bernat M artorell, nascut a Sant 
Celoni  
 

• 4 alumnes de l’Institut Baix Montseny viatgen a Mau thausen als actes de 
commemoració de l’alliberament del camp. Es posarà una placa en 
memòria dels celonins que van patir i morir a Mauth ausen . L’emissora 
municipal Punt 7 ràdio, divendres 9 de maig emetrà un especial a partir de 
les 21.45 h. També a www.santceloni.cat/radioalacarta  
 

• La Policia local promou una campanya sobre l’ús del  cinturó de seguretat 
 

• Una trentena de persones participen a la Jornada d' alternatives per a 
persones emprenedores i empreses 
 

• Cercavila fins la Roca del Drac aquest dissabte al matí de la mà de la 
Colla de Diables 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’Ajuntament continua apostant per la formació de j oves i adults   
 
De cara al curs vinent l’Escola d’adults ofereix mé s nivells d’anglès, alemany i 
francès i el Graduat en Educació Secundària a distà ncia 
 
Atenció al calendari de preinscripció i matrícula a  Sax Sala!  

 
 

De cara al curs vinent, des de l’Ajuntament s’ha treballat per mantenir i ampliar l’oferta 
formativa que s’ofereix des de l’Escola d’adults a Sax Sala, tenint molt present les noves 
necessitats de les persones. En aquest sentit, entre les principals novetats cal destacar: 
més nivells d’anglès, alemany i francès i la possibilitat de cursar el Graduat en Educació 
Secundària a distància després que l’escola d’adults hagi esdevingut centre de suport de 
l’Institut Obert de Catalunya. 
 
Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, des de l’Ajuntament 
s’ha fet “una aposta important en la formació de persones a dultes, congelant les 
taxes i ampliant l’oferta educativa de Sant Celoni,  demostrant amb fets que, quan hi 
ha voluntat política de prioritzar l’accés a l’educ ació a tota la ciutadania i 
s’administren bé els recursos, hi ha marge per treb allar, amb la complicitat de tota 
la comunitat educativa, per assolir nous reptes i d onar més serveis”.   
 
L’oferta formativa de l’escola d’adults, que aquest curs ha acollit més de 720 alumnes,  
s’estructura en els següents blocs:  Competències bàsiques / Tornar a estudiar / Idiomes / 
Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació  
 
 
Obtenir el certificat de formació instrumental a l’ abast de tothom 
Una mitjana de 125 persones es formen cada any a Sax Sala en els diferents nivells 
d’ensenyaments inicials que s’hi ofereixen: aprendre a llegir i escriure I i II, perfeccionar la 
lectura i l’escriptura i certificat. Els alumnes assoleixen els coneixements bàsics de la 
llengua, matemàtiques, ciències socials i naturals. D’aquesta manera obtenen el certificat 
de formació instrumental que els permet, si s’escau, incorporar-se al món laboral amb 
millors condicions. 
 
 
Preparar-se per tornar a estudiar 
Aquells joves i adults que van deixar els estudis o que volen accedir a cicles formatius o a 
la universitat tenen l’oportunitat de preparar-se a Sax Sala. 
 
El centre ofereix el curs per obtenir el Graduat en Educació Secundària (GESO) –que des 
d’aquest darrer any es pot cursar amb avaluació continuada-, cursos de preparació per a 
superar les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, de Grau Superior i accés a 
la Universitat. Enguany, 165 alumnes s’han matriculat en aquest àmbit per a la preparació 
tant de proves comunes com específiques o en el curs de GESO. 
 
El curs vinent s’amplia l’oferta amb l’homologació de l’escola d’adults com a centre de 
suport de l’Institut Obert de Catalunya que permetrà cursar a distància el Graduat en 
Educació Secundària. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tecnologies de la comunicació 
Sax Sala té una oferta trimestral amb diferents nivells d’informàtica per a usuaris, tant per 
a iniciar-se com per millorar el coneixement. Uns 150 alumnes s’han format enguany en 
aquest àmbit de Tecnologies de la Comunicació. 
 
A més a més, Sax sala és centre col·laborador autoritzat per la Generalitat de Catalunya 
per dur a terme les proves telemàtiques per a l’obtenció dels certificats ACTIC. Les 
persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet la 
Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (bàsic, mitjà o avançat) de 
competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PREINSCRIPCIÓ IDIOMES (alumnat nou) 
Del  12 de maig al 2 de juny cal sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa 
(per telèfon, c/e o personalment).  
Del 26 de maig  al 2 de juny: formalitzar la preinscripció (es requereix fer 
l’entrevista d’orientació formativa i/o prova de nivell). Les proves de nivell 
escrites  es realitzaran els dies 19, 20 i 21 de maig a les 19 h. 
 
MATRÍCULA:   
Alumnat actual: del 19 al 22 de maig 
Alumnat nou: 
Preinscrits amb plaça: del 7 al 18 de juliol 
Preinscrits sense plaça : 23, 24 i 25 de juliol 
 
 

 
PREINSCRIPCIÓ RESTA D’ENSENYAMENTS (alumnat nou) 
Del 9 al 26 de juny cal sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa (per 
telèfon, c/e o personalment).  
Del 17 al 26 de juny: formalitzar la preinscripció (es requereix fer 
l’entrevista d’orientació formativa i/o prova de nivell). 
 
MATRÍCULA:   
Alumnat actual: del 4 al 12 de juny 
Alumnat nou: 
Preinscrits amb plaça: del 7 al 18 de juliol 
Preinscrits sense plaça : 23, 24 i 25 de juliol 
 
 



 
 
 
 
 
 
Presentació de la 3a edició del Festival de Poesia aquest divendres a les 20 h a  
la Clau amb recital de poetes locals  
 
Dimecres es va estrenar amb un acte a la Biblioteca  per apropar la poesia als  
infants  
 
Divendres 9 de maig al local de la Clau tindrà lloc la presentació de la 3a edició del 
Festival de Poesia de Sant Celoni que un any més aplegarà algunes de les veus 
poètiques més remarcables de la llengua catalana sota la coordinació addicional del 
poeta celoní, Pau Gener Galin. Divendres però serà el torn dels poetes locals amb el 
recital d’Antonio Bueno i David Jiménez Cot a partir de les 8 del vespre.  
 
Dissabte, Can Ramis s’omplirà de veus de diferents procedències, edats i estils 
literaris: Enric Casasses, Núria Martínez Vernís, Carles Hac Mor, Noel Tatú, Maria 
Cabrera, Pau Vadell, Estel Solé, Míriam Cano. Serà a partir de les 6 de la tarda a 
l’escalinata de Can Ramis. A les 8, ja a la Sala Bernat Martorell, una ronda ràpida final 
i cloenda amb tots els poetes participants.   

En aquesta tercera edició, el Festival s’ha volgut avançar amb un tast pel públic infantil 
i dimecres a la tarda la Biblioteca l’Escorxador va acollir “Jugant amb Pissiganya”, un 
recital de poesia amb Andreu Galan i Martina Escoda.  

El  III Festival de Poesia de Sant Celoni compta amb la col·laboració de La Clau, 
Llibreria Els 4 Gats, Cia La Tête, la Biblioteca l’Escorxador i Punt 7 ràdio.  

 
Programació : 

Divendres 9 de maig 

• A les 8 del vespre, al local de La Clau: 
Presentació del festival i recital dels poetes locals Antonio Bueno i David 
Jiménez Cot . 

Dissabte 10 de maig 

• A les 6 de la tarda, Escalinata de Can Ramis: 
Recitals de Noel Tatú, Maria Cabrera, Pau Vadell, Estel Solé i Míriam Cano, 
Carles Hac Mor . 
 
Enric Casasses i Núria Martínez Vernís  diuen a Jaume Sisterna, Jesús 
Lizano i Àngel Carmona 
 

• A les 8 del vespre, a la Sala Bernat Martorell: 
Ronda ràpida final i cloenda amb tots el poetes participants 

 

 

 



 

PARTICIPANTS  

Enric Casasses   
Nascut a Barcelona, poeta, rapsode i traductor, premi nacional de literatura,fent el seu 
propi camí ha esdevingut referència per a diverses fornades de la poesia catalana. 
Incomptables recitals i publicacions l’avalen, així com col·laboracions amb altres 
artistes, com Pascal Comelade. Entre altres títols ha publicat Uh (1997), d’Equivocar-
se així (1997) i Coltells (1998). 

Núria Martínez Vernis  
Veu inconfusible de la nostra poesia. Recitadora i fura incansable, ha publicat entre 
d'altres L'acròbata tampoc no en sortirà il·lès, guanyador del premi Amadeu Oller, o 
Deix on dir. 

Carles Hac Mor  
Eminència i llegenda viva del fet poètic, metapoètic i antipoètic. Guanyador dels jocs 
Florals de Barcelona. Nascut a Lleida, ha conreat gèneres d’invenció personal com la 
parapapèmia o l’escalaborn. 
 
Noel Tatú  
Noel Tatú és el sobrenom de Noel Martí, nascut a Sao Paulo. Fill d'avis i pares exiliats 
al Brasil per la seva militància política.  De tornada a Catalunya, resident a Granollers,  
esdevé un activista poètic com cap altre. 
 
Maria Cabrera 
Entre Barcelona i Arbúcies, una de les veus joves més lloades, coneguda també per 
l’adaptació musical que Sílvia Pérez Cruz ha fet dels seus poemes. 
 
Pau Vadell  
Activista i poeta mallorquí. Responsable de la revista Pèl Capell. També d’Adia 
Edicions. I coordinador del comitè d’escriptors perseguits del PEN Català. 
Ha publicat entre d’altres, AKBAR i Apèndix City. 
 
Míriam Cano 
Nascuda a Molins de Rei. Una nova veu fràgil i geològica. Guanyadora del premi Martí 
dot amb el seu primer llibre Bundsandstein.  
 
Estel Solé 
Actriu i poeta nascuda a Molins de Rei. Coneguda per la sèrie La Riera, també per 
molts recitals poètics  i guanyadora del premi Amadeu Oller amb el llibre  
Dones que somiaven ser altres dones. 
 
 
 
Les activitats d’estiu 2014 obren les inscripcions per a infants i joves  
Els ajuts socials es poden sol·licitar fins el 20 d e maig a l’OAC   
 
Un any més Sant Celoni ha presentat la seva proposta d’activitats d’estiu per a infants i 
joves que enguany compta amb l’oferta de 12 entitats: Afadis Baix Montseny, AMPA 
Escola Soler de Vilardell, AMPA Institut Escola La Tordera, Associació de creatius 
plàstics Jorca,  Club  Bàsquet Sant Celoni, Club Esportiu Sant Celoni,  Club Tennis 
Sant Celoni, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La Salle, Penya Barcelonista Sant Celoni, 
Sot de les Granotes-UFEC i AMPA Centre Municipal d’Expressió que s’ha estrenat 
aquest any oferint unes activitats relacionades amb les arts escèniques i plàstiques.  
 
 
 



 
Entitats i ajuntament han acordat les línies de treball de cara a garantir una oferta de 
casals atractiva i variada i amb caire educatiu, dirigida a infants i joves, que promogui 
el seu creixement personal i respongui als diferents interessos d’aquests i a les 
necessitats de les famílies de conciliar la vida laboral i familiar.  

 
Per a les famílies amb situació econòmica i/o social precària, l’Ajuntament ofereix ajuts 
perquè qualsevol infant o jove del municipi pugui gaudir d’activitats d’estiu que 
contribueixen al seu enriquiment i creixement personal. La convocatòria d’ajuts socials 
per a les activitats d’estiu està oberta del 5 al 20 de maig a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. A més, l’Ajuntament col·labora econòmicament amb el servei de vetllador o 
vetlladora per aquells nens amb necessitats educatives específiques que així ho 
requereixin. 

 
Per a consultar la programació de les activitats, així com, els ajuts d’activitats d’estiu 
es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Celoni, 
www.santceloni.cat/guiaactivitatsestiu 
 
 
 
 
La darrera sortida cultural va portar una cinquante na de celonins al Born Centre 
Cultural  
 
A partir de dilluns 12 de maig, inscripcions per an ar a Vic seguint les petjades 
del gran pintor gòtic Bernat Martorell, nascut a Sa nt Celoni   
 
El dissabte 3 de maig, 54 persones van participar en la Sortida Cultural al Born. També 
es va comptar amb la presència d'alguns dels alumnes premiats en el concurs de 
cartells del Tricentenari organitzat per Òmnium Cultural Baix Montseny. Eren dels 
col·legis Avet Roig i La Salle. 
 
El Born Centre Cultural mostra la vida de Barcelona del 1700 i els fets de 1714 en el 
context de la Guerra de Successió. Està aixoplugat per una joia arquitectònica de ferro 
i vidre: l'antic mercat del Born, construït al segle XIX per Josep Fontseré. 
 
El jaciment del Born és excepcional per les seves dimensions, ja que té 8.000 metres 
quadrats. Són les restes arqueològiques d'època moderna més importants que s'ha 
trobat a Europa. El conjunt està molt ben conservat i, gràcies a la documentació de 
l'època, es poden identificar els carrers, les cases i els habitants d'aquest barri fet 
enderrocar per Felip V. La visita del jaciment serveix per endinsar-se en la vida 
quotidiana dels ciutadans de la Barcelona de 1700.  
 
L'exposició permanent, a més a més, mostra els objectes trobats al jaciment: hi ha 
vaixelles i utensilis de les cases, jocs, objectes musicals, xicres per beure xocolata, 
pipes per fumar tabac... però també una gran quantitat de bombes de pedra i metall, 
testimonis del setge ferotge de la ciutat el 1714. Aquest és el tema de la exposició 
temporal: Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714. La mostra, molt ben treballada a 
nivell audiovisual, recorda el setge de Barcelona i la capitulació final l'11 de setembre 
de 1714 davant les tropes borbòniques, que va comportar la pèrdua de les 
constitucions i institucions catalanes. 
 
La sortida cultural va ser molt satisfactòria: la visita del Born és impactant i molt 
recomanable per a tothom.  
 
 
 
 



La propera sortida cultural és a la ciutat de Vic. Es farà el dissabte 24 de maig i durarà 
tot el dia. Seguint les petjades de Bernat Martorell, el gran pintor gòtic català nascut a 
Sant Celoni, es visitarà el Museu Episcopal de Vic, on es conserven algunes obres 
seves. També es visitarà la catedral, amb el claustre i la cripta, i les impressionants 
pintures murals de Josep M. Sert. A la tarda es passejarà pel nucli antic i l'Ajuntament, 
que també compta amb obres de Josep M. Sert. 
 
Inscripcions i pagament de la sortida: del dilluns 12 al divendres 16 de maig, matins 
de 8 a 3 a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament (Rectoria Vella). 
 
 
 
 
4 alumnes de l’Institut Baix Montseny viatgen a Mau thausen als actes de 
commemoració de l’alliberament del camp  

Es posarà una placa en memòria dels celonins que va n patir i morir a 
Mauthausen 
 
L’emissora municipal Punt 7 ràdio, com a prèvia al viatge, divendres 9 de maig 
emetrà un especial a partir de les 21.45 h. També a  
www.santceloni.cat/radioalacarta  
 
 
4 alumnes de 1r de batxillerat de l'Institut Baix Montseny viatjaran aquest cap de 
setmana a Mauthausen per participar als actes que l’Amical de Mauthausen organitza 
cada any el mes de maig amb la trobada de les delegacions de tots els països i 
col·lectius que van patir i morir als camps, per commemorar-ne  l'alliberament.  Fa dos 
anys, 5 alumnes de l'Institut ja hi van anar convidats per l'Amical de Mauthausen.  
 
Els alumnes celonins viatjaran acompanyats novament per Fina Ferrando i, a títol 
personal, per la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación i una tècnica 
de la mateixa àrea. 
 
El viatge tindrà una càrrega simbòlica especial perquè es posarà una placa en 
memòria dels celonins que van patir i morir a Mauthausen, tal com es va acordar a les 
Primeres jornades de la Memòria històrica, celebrades al novembre. A més a més, 
enguany, les 4 joves de l’Institut Baix Montseny participaran en un documental francès 
del Comitè Internacional de Mauthausen sobre la participació dels estudiants  a les 
visites als camps de concentració. 
 
Però la tasca més important vindrà després, perquè l'objectiu del viatge és que 
expliquin la seva experiència a totes les escoles de Sant Celoni  per donar testimoni i 
ajudar a conscienciar els joves de que cal estar  molt alerta  per evitar que barbàries 
com les que van cometre els nazis o d'altres similars , no es tornin a consentir.  
 
L’emissora municipal Punt 7 ràdio, com a prèvia al viatge, divendres 9 de maig emetrà 
un especial a partir de les 21.45 h. El programa recull el testimoni de les 4 alumnes 
que expliquen les seves respectives motivacions personals per fer aquest viatge i la 
professora Fina Ferrando, que parla dels objectius de l’experiència.  
 
El programa també estarà disponible a www.santceloni.cat/radioalacarta 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni col·labora econòmicament per finançar el viatge dels 
alumnes a Mauthausen ja que aquest any no es compta amb cap suport estatal.  
 

 
 
 
 



 
 
La Policia local promou una campanya sobre l’ús del  cinturó de seguretat  
 
Durant la primera quinzena de maig el servei de la Policia Local de Sant Celoni 
incrementarà els controls de trànsit especialment adreçats a informar de la correcta 
utilització del cinturó de seguretat. Una vegada finalitzada la campanya informativa, se 
sancionarà les persones que no facin ús d’aquest element de seguretat. La Policia 
Local vol recordar que l’ús del cinturó de seguretat és obligatori per a tots els usuaris 
del vehicle, bé sigui conductor, ocupant del seient davanter i ocupants dels seients 
posteriors. 
 
 
 
Una trentena de persones participen a la Jornada d' alternatives per a persones 
emprenedores i empreses  
 
Prop de 30 persones van assistir dimecres 7 de maig  a la Jornada d’alternatives 
financeres organitza pel Servei Municipal de Creació d’Empreses a la Sala Bernat 
Martorell de Can Ramis.  La Jornada s’emmarcava dins del programa de formació 
promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’objectiu de proporcionar recursos a 
persones emprenedores i empreses presentant vies de finançament alternatives com 
són el finançament públic a través de l’Institut Català de Finances (ICF), la banca ètica 
a càrrec de Triodos Bank i Acció Solidària contra l’atur (ASCA) i també les plataformes 
de micromecenatge amb Lánzame.  
 
En aquest sentit,  l’alcalde Joan Castaño,  va remarcar que “la manca de 
finançament és un dels problemes més rellevants del  nostre teixit empresarial i 
per això, entenem que conèixer instruments financer s que faciliten la sortida al 
mercat com a nova empresa o  el creixement i consol idació dels negocis, és 
vital”. 
 

 
 
Cercavila fins la Roca del Drac aquest dissabte al matí de la mà de la Colla de 
Diables  

Dissabte 10 de maig sortirà a 2/4 d’11 del matí de la plaça de la Vila, una cercavila 
amb el Drac de Vilardell fins la Roca del Drac, acompanyats del gegantó de l’escola 
Soler de Vilardell. A 3/4 de 12 del migdia, un cop a la roca, Josep Maria Abril explicarà 
la llegenda d'en Soler de Viladell i tot seguit, cercavila de retorn fins a la plaça de la 
Vila conduits per la Colla de Diables.  

Més informació sobre la Llegenda d’en Soler de Vila rdell i la roca del Drac: 
www.santceloni.cat/7890  

 

 

 


