
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 22 de maig de 2014 
 
 

• Mostra d’entitats aquest dissabte tarda de 6 a 9 a la plaça de la Vila  
 

• Recapte d'aliments per a famílies celonines aquest divendres i dissabte 
als supermercats del municipi. Es necessita oli, su cre, farina, conserves 
de peix, llet, galetes i detergents 
 

• Últims dies de preinscripció als cursos d’idiomes p er al curs 2014 – 2015 
al Sax Sala. S’amplia l’oferta amb nous cursos d’an glès, alemany i francès 
i s’ofereixen cursos d’anglès en horari de matins 
 

• Exposició sobre les carboneres a l’Oficina de turis me: del 23 de maig al 
29 de juny. Xerrada inauguració aquest diumenge a l es 11 h amb Ramon 
Masnou i Josep Maria Panareda 

 
• Xerrada per a pares i mares sobre com actuar per pr evenir i tractar 

l’obesitat infantil. Dimecres 28 de maig a les 18 h  a la Sala Bernat 
Martorell coincidint amb el Dia nacional de la nutr ició infantil 

 
• Una vintena de persones van assistir a la passejada  guiada de 

presentació de l'itinerari Escultures al Carrer. Es pot fer la ruta seguint 
aquest tríptic i ampliant informació amb els codis QR instal·lats a cada 
escultura 
 

• Alumnes de l’escola Soler de Vilardell han creat un a empresa dins el 
Projecte Cultura Emprenedora. Dimecres 28 de maig s ortiran al mercat 
setmanal a la plaça de la Vila a vendre els product es. Punt 7 ràdio emetrà 
una entrevista amb els protagonistes aquest divendr es al es 21.30 h  

 
• Una alumna de l'Institut Escola la Tordera, guanyad ora del concurs 

matemàtic Fem Mates de Catalunyaç 
 

• Eleccions al parlament europeu 2014. Informació de servei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Mostra d’entitats aquest dissabte de 6 a 9 a la pla ça de la Vila  
 
Aquest dissabte arriba una nova tarda de Mostra d'entitats amb activitats i tallers a la  
plaça de la Vila. En aquesta ocasió hi participaran les entitats següents: Colla 
Gegantera de Sant Celoni, Karate Club Just, Club Tennis Montnegre, Associació 
Evangèlica SALEM, AMPA Soler de Vilardell, Coral Briançó, Associació Neurològica 
Baix Montseny, Al Madaa Horitzons, Colla dels Negres, Maisharbàà, Vòlei Sant Celoni. 

Activitats:  
18 h: Demostració de vòlei (Club Vòlei Sant Celoni) 
18.30 h: Demostració de karate (Karate Club Just) 
19 h: Ballada de Gegants (Colla Gegantera) 
19.30 h: Mostra de dansa (Maisharbàà) 
20 h: Sopar popular (AMPA Soler de Vilardell) 

Tallers:  
Galetes i pintura de cara (A. Evangèlica Salem) 
Manualitats per a nens, pintura i maquillatge (AMPA Soler de Vilardell) 
Pasta, dolços i artesania (A. Intercultural Al Madaa Horitzons) 
Gimcana, jocs, manualitats (Colla dels Negres) 

 
 
Recapte d'aliments per a famílies celonines aquest divendres i dissabte als 
supermercats del municipi  

Es necessita oli, sucre, farina, conserves de peix,  llet, galetes i detergents 

Les entitats socials de Sant Celoni, Càritas i Creu Roja, amb el suport de l'Ajuntament 
organitzen el  recapte popular i anual d'aliments per a ajudar a famílies del municipi. La 
recollida d'aliments tindrà lloc als supermercats del municipi durant dos dies: divendres 
23 de maig i dissabte 24 de maig durant els horaris comercials, de 10 a 21 h. 
Preferentment es demana oli, sucre, farina, conserves de peix, llet, galetes i 
detergents. 

 
 
Últims dies de preinscripció als cursos d’idiomes p er al curs 2014 – 2015 al Sax 
Sala 
S’amplia l’oferta amb nous cursos d’anglès, alemany  i francès i s’ofereixen 
cursos d’anglès en horari de matins 
 
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 en 
l’àmbit dels idiomes cal destacar: més nivells d’anglès, alemany i francès, i la 
possibilitat d’estudiar anglès en horari de matins. Aquest curs, més de 240 persones 
s’han format en l’assoliment d’una llengua estrangera.  

 
 
 
 



 
 
El calendari de preinscripció i matrícula és el següent: 
 
 
Sol·licitud entrevista d’orientació: Del 12 de maig al 2 de juny 
Proves de nivell escrites: 19, 20 i 21 de maig a les 19 h 
Entrevistes i Preinscripció:  Del 26 de maig al 3 de juny 
Matriculació dels preinscrits amb plaça:  Del 7 al 18 de juliol 

 
 

IDIOMA I NIVELL 
Nivell 
MERC 

ANGLÈS 
o Inicial (Starter) A1 
o Elemental (Elementary) A2 
o Preintermedi (Preintermediate) B1.1 
o PET (Preliminary English Test) B1.2 
o UPPER B2.1 
o FCE (First Certificate) B2.2 
o Advanced C1 

ALEMANY 
o Inicial A1 
o Elemental A2 
o Preintermedi B1.1 

FRANCÈS 
o Inicial A1 
o Elemental A2 

 
 
Ensenyaments adreçats a persones majors de 16 anys o que els compleixin durant 
l’any en què inicien la formació. Tenen la durada del curs acadèmic (inici del curs: 19 
de setembre). 
 
Més informació a www.santceloni.cat/cfa  
 
 
 
 
 
Exposició sobre les carboneres a l’Oficina de turis me: del 23 de maig al 29 de 
juny  
Xerrada inauguració aquest diumenge a les 11 h amb Ramon Masnou i Josep 
Maria Panareda 
 
Del 23 de maig al 29 de juny, l’Oficina de turisme de Sant Celoni acull l’exposició Les 
carboneres. Imatges presents d’una tradició del pas sat  a partir de les fotografies 
cedides per l’Associació “El Suí de Festes i Tradicions” de Cànoves i Samalús. 
L’exposició s’inaugurarà amb una xerrada sobre El carboneig i el paisatge actual, a 
càrrec de Ramon Masnou i Josep Maria Panareda, que tindrà lloc diumenge 25 de 
maig a les 11 del matí a l’Oficina de Turisme organitzada per la Diputació de Barcelona 
dins el programa d’actes de celebració del 25è aniversari del Parc del Montnegre i el 
Corredor. 
  
L’horari de l’Oficina de Turisme és divendres de 5 a 8 del vespre;  
dissabtes de 10 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del migdia. 

 
 



 
 
 
Xerrada per a pares i mares sobre com actuar per pr evenir i tractar l’obesitat 
infantil  
Dimecres 28 de maig a les 18 h a la Sala Bernat Mar torell coincidint amb el Dia 
nacional de la nutrició infantil 
 
Coincidint amb el Dia nacional de la nutrició infantil, el centre Baobab i l’Ajuntament de 
Sant Celoni organitzen el proper dimecres 28 de maig a les 6 de la tarda a la Sala 
Bernat Martorell, una xerrada a càrrec de la dietista i nutricionista, Anna Pla, titulada 
“Menjar bé és divertit, l’obesitat infantil, no”. La xerrada va destinada a pares i mares 
per tal d’exposar el problema creixent de l’obesitat i donar les eines necessàries per 
poder-hi actuar . Segons els darrers estudis Aladino de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), l’obesitat i el sobrepès esdevenen un problema greu de salut en augment 
en el nostre país.  
 
La dietista-nutricionista Anna Pla, del centre Baobab, parlarà del què han de menjar 
els nens i nenes en edat de creixement i donarà unes pautes per poder alimentar-los 
de manera sana i equilibrada.  Al final de la sessió hi haurà un torn de preguntes per 
poder resoldre els dubtes sobre alimentació. 
 

 
Una vintena de persones van assistir a la passejada  guiada de presentació de 
l'itinerari Escultures al Carrer  
 
Es pot fer la ruta seguint aquest tríptic  i ampliant informació amb els codis QR 
instal·lats a cada escultura 

Diumenge, una vintena de persones van assistir a la passejada guiada per Josep 
Maria Abril  i Glòria Auleda , que van presentar l'itinerari Escultures al Carrer. El 
recorregut va començar a la plaça de l'Església, a les 11 del matí, amb l'explicació del 
Sant Martí de la façana de l'església parroquial i va continuar amb parades a la majoria 
de les escultures que es detallen a l'itinerari (consulteu aquest enllaç), acabant a la 
pèrgola dedicada a l'11 de setembre de 1714, Ombres sobre un poema. 

Josep Maria Abril i Glòria Auleda van anar explicant la història i altres característiques 
de les escultures, fent referència a quan i perquè es van construir, la seva instal·lació, 
els materials i referències als seus autors fent del passeig una estona ben agradable 
amb l'afegit de conèixer una mica més el nostre municipi i la nostra història. 

 

Alumnes de l’escola Soler de Vilardell han creat un a empresa dins el Projecte 
Cultura Emprenedora  
Dimecres 28 de maig sortiran al mercat setmanal a l a plaça de la Vila a vendre 
els productes 
Punt 7 ràdio emetrà una entrevista amb els protagon istes aquest divendres al es 
21.30 h  
 
Els alumnes de 5è d'Educació Primària de l'escola Soler de Vilardell  han participat 
durant aquest curs en un projecte d'innnovació pedagògica: Cultura emprenedora a 
l’escola promogut per la Diputació de Barcelona amb el suport de l’Ajuntament. Els 
alumnes han creat una empresa (una cooperativa anomenada SVGM (Soler, Vilardell, 
Gladis i Montse que són els noms de les tutores), n’han treballat la constitució, l’estudi 
de mercat, l'elecció del producte, la imatge corporativa, la producció... i el 28 de maig, 
muntaran una paradeta al mercat setmanal a la plaça de la vila per vendre els 
productes escollits: arracades, anells, punts de llibres i llibretes. Per portar-lo a terme, 
cada alumne-soci ha fet una aportació de 5 euros i l’escola els va aportar 45euros per 



poder-se desplaçar fins a Barcelona per demanar un préstec a la banca ètica Cop57. 
Els beneficis els destinaran a retornar el préstec de 150 € i a projectes socials. 

Aquest projecte proporciona a l'alumnat  un aprenentatge transversal que reforça 
l'adquisició de les competències bàsiques del currículum: esperit emprenedor, treball 
coopertiu, presa de decisions, habilitats comunicatives, superació, etc.  

Precisament els alumnes encarregats del departament de publicit at de la 
Cooperativa van visitar els estudis de Punt 7 Ràdio  per explicar la seva 
experiència. Aquesta entrevista s’emetrà aquest divendres, 23 de maig a les 21.30h 
(aprox). Posteriorment es podrà descarregar del web www.santceloni.cat/radioalacarta. 

La posada en funcionament del projecte Cultura emprenedora va ser aprovada pel 
plenari del Consell Escolar Municipal el 4 de juliol de 2013. Amb la voluntat d’implantar 
aquest treball a totes les escoles de Sant Celoni, es va decidir començar aquest curs a 
l’escola Soler de Vilardell ja que aquest centre és pioner en la metodologia de treball 
de l’aprenentatge cooperatiu, molt lligat al projecte.  
 

 

Una alumna de l'Institut Escola la Tordera, guanyad ora del concurs matemàtic 
Fem Mates de Catalunya  

Vinyet Costa de 2n d'ESO de l'Institut Escola la Tordera ha quedat primera a la final de 
tot Catalunya del concurs matemàtic Fem Mates que va tenir lloc el dissabte 17 de 
maig a l'IES Gabriel Ferrater de Reus. Vinyet Costa ja havia quedat en primer lloc a la 
segona fase d'on sortien els finalistes de cada comarca de Catalunya. 

Aquest premi li dóna accés al concurs que es duu a terme a nivell de tot l'estat 
espanyol, l'Olimpíada Matemàtica Espanyola. 

 
 
 
 
 

Eleccions al parlament europeu 2014. Informació d’i nterès!  

Per poder votar, els ciutadans s’han de dirigir a alguna de les 16 meses  electorals 
repartides entre els 8 col·legis  electorals de Sant Celoni i la Batllòria.  

En aquesta ocasió el cens electoral de Sant Celoni és de 12.484 persones , (de les 
quals 43 són ciutadans de la Unió Europea que resideixen al nostre municipi).  

Els votants es troben distribuïts en meses, en funció de la lletra inicial del seu 
cognom (en aquests comicis hi ha 4 meses menys).  

L'horari per votar és de 9 del matí a 8 del vespre  del diumenge 25 de maig. 

 

 

 

 



 

Podeu veure les meses i col·legis de Sant Celoni i la Batllòria al quadre següent: 

 
Districte  Secció  Mesa Lletres  Col·legi  Adreça  

01 

001 
A A-K 

Col·legi Puigdollers Grup escolar, 2 
B L-Z 

002 
A A-K 

Ateneu Ctra. Vella, 25 
B L-Z 

003 
A A-K 

Sax Sala Montserrat, 28 
B L-Z 

004 U A-Z Illes Belles Girona, 20 

005 
A A-L 

Sant Ponç Pl. Rafael Ferrer, 2 
B M-Z 

006 
A A-K 

Sax Sala Montserrat, 28 
B L-Z 

007 
A A-K 

Les Borrelles Bisbe Irurita, s/n 
B L-Z 

008 U A-Z Col·legi Puigdollers Grup escolar, 2 

02 
001-01 A A-Z Escola Montnegre (la Batllòria) Escoles, 2 
001-02 B A-Z Col·legi Pallerola Consolat de Mar, s/n 

 
Per a les persones amb dificultat de mobilitat , Creu Roja ofereix un servei gratuït de 
transport adaptat i/o ambulància, de 10 a 13 h i de 18 a 20 h. Es pot sol·licitar aquest 
servei trucant al telèfon 93 867 21 29.  

Per a qualsevol dubte, abans o durant tota la jornada electoral, podeu contactar amb 
l'Ajuntament de Sant Celoni, al telèfon 93 864 12 11. 
 

 

 


