
 

 

 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 9 d’octubre de 2014 

 

• L’Ajuntament busca voluntaris educatius. T’hi apunt es? El programa de 
voluntariat “l’Acompanyament lector” farà un pas en davant en conveni 
amb la Fundació Jaume Bofill !  
 

• Cabaret de poesia eròtica aquest dissabte a les 20 h a l’Ateneu amb la 
companyia Teatre al Detall. Promoció Teatre i Forqu illa per anar al teatre i 
sopar per 19 € a pizzeries o 25 € a restaurants 

• Èxit de visitants a l’exposició de pintures de Mari à Vigas a la Rectoria 
Vella. L’exposició del conegut com “el pintor de Sa nt Celoni” es pot veure 
fins el 2 de novembre 

• S'obre el període d'inscripcions del Voluntariat pe r la llengua a Sant 
Celoni 

 

 

L’Ajuntament busca voluntaris educatius. T’hi apunt es?  

Per ser voluntari o voluntària es necessita disposar d'una hora mínima setmanal de 
dedicació. A canvi s'aconsegueix, a més de viure una vivència personal única, 
experiència acreditada amb una certificació de l'Ajuntament i formació al costat dels 
professionals dels centres educatius. Les persones interessades podeu adreçar-vos a 
l'àrea d'Educació de l'Ajuntament, a la Rectoria Vella (93 864 12 13) o omplir el 
formulari que trobaran a www.santceloni.cat/educacio 

Projectes de voluntariat educatiu: 

• Acompanyament escolar amb voluntaris de Càritas Par roquial:  El projecte 
es va iniciar el 2011 per un grup de professionals del món de l'educació amb el 
suport de l'entitat Càritas Parroquial. L'objectiu del projecte és oferir 
acompanyament personal i escolar a infants i joves en situació de vulnerabilitat 
social, esdevenint referents positius per a ells. Concretament, consisteix en 
millorar els hàbits d'organització i d'estudi, en la planificació de la tasca escolar 
i en l'aprofitament de les oportunitats que els hi ofereix l'entorn per promoure el 
seu creixement personal. Aquest voluntariat es realitza a la Parròquia de Sant 
Celoni als dijous de 18.30 a 20h. 

• Acompanyament escolar a la Unió Batllorienca:  Aquest any és vol iniciar el 
projecte a la Batlloria, prenent com a model el de Càritas Parroquial. L'objectiu 
del projecte és oferir un espai per alumnes amb dificultats d'hàbits d'estudi i 
organització, motivació i autoestima. Aquest projecte tindrà lloc a la Unió 
Batllorienca un dia a la setmana. 



• Cursos d'àrab de l'associació Al Madaa Horitzons:  El projecte es va iniciar 
el 2012 per un grup de voluntàries i voluntàries per ensenyar l'àrab, que és la 
llengua oficial dels països emergents. Va dirigit a tots els infants del municipi 
que desitgin aprendre aquest idioma. L'activitat es realitza al Col·legi La Salle 
els dilluns i divendres de 17.30 a 19 h. 

• Suport Acompanyament escola a l'Escola d'adults Sax  Sala:  L'objectiu del 
projecte és ajudar els alumnes que més ho necessitin en l'execució de les 
tasques escolars, estimular l'àmbit d'expressió i comprensió oral i escrita, 
adquirir i consolidar ela hàbits d'estudi i augmentar les seves expectatives 
envers l'estudi. 

• Acompanyament lector- programa Lexcit:  L'objectiu del projecte és 
acompanyar a infants en el descobriment del gust per la lectura, en la millora 
de la comprensió lectora i conèixer els usos de la Biblioteca l'Escorxador o la 
biblioteca de l'escola Montnegre. La dedicació és d'una hora a la setmana. 

• Voluntariat a la comunitat adreçat a alumnes de l'I nstitut Baix Montseny:  
Des del curs passat, els alumnes de 3r d'ESO que cursen l'assignatura 
d'educació per a la ciutadania tenen la possibilitat de col·laborar com a 
voluntaris amb una entitat de caire social. 

• Suport a l'aula a l'escola bressol municipal El Bla uet:  El projecte vol 
promoure que estudiants del ram de l'educació puguin adquirir experiència 
professional fent de voluntaris de suport a les aules de l'escola bressol, en 
horari de tardes. 

• Suport a l'aula Taller del Centre Municipal d'Expre ssió: L'objectiu és donar 
suport als alumnes amb més dificultats per el bon funcionament de l'activitat de 
teatre i música. 

 
El programa de voluntariat “l’Acompanyament lector”  fa un pas endavant en 
conveni amb la Fundació Jaume Bofill !  
 
El voluntariat d’acompanyament lector amb infants de l’escola Soler de Vilardell que va 
començar el curs passat a l’espai de la Biblioteca amb un total de 7 parelles farà un 
pas endavant aquest any. L’Ajuntament de Sant Celoni signarà un conveni amb la 
Fundació Jaume Bofill per adherir-se al projecte LEXCIT, acompanyament lector per a 
la millora de l’èxit educatiu.  
 
Aquest conveni possibilitarà rebre assessorament i compartir experiències en relació a 
l’acompanyament lector, els voluntaris rebran una formació amb la certificació de la 
Fundació Jaume Bofill que acredita la realització del voluntariat i podran disposar de 
materials diversos i formació al llarg de tot el curs.  
 
El projecte LECXIT està promogut per la Fundació Jaume Bofill i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, i té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels 
infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora . La clau de 
LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat  i a la 
implicació de l'entorn  dels nens i nenes que participen en el programa. 
 
Així mateix, hi ha la voluntat d’ampliar el projecte a la biblioteca de l’escola Montnegre i 
altres escoles que hi estiguin interessades. 
 
 

Cabaret de poesia eròtica aquest dissabte a les 20 h a l’Ateneu amb la 
companyia Teatre al Detall  
Promoció Teatre i Forquilla per anar al teatre i so par per 19 € a pizzeries o 25 € a 
restaurants 



Dissabte, 11 d'octubre de 2014 a les 8 del vespre, El Jardí de les malícies amb Teatre 
al detall a la Sala Petita de l’Ateneu de Sant Celoni dins la programació A l'Ateneu 
setembre-desembre.  

El Jardí de les malícies és un cabaret de poesia poc convencional: Poesia Eròtica 
d'Època, on es mostraran les paraules més íntimes i oblidades d'alguns autors que van 
fer de la poesia eròtica un divertiment, una necessitat o una provocació. Des de versos 
de Trobadors i cançons de Bordell a poemes d'escriptors tan reconeguts com Gothe, 
La Fontaine o John Donne. Nobles, polítics i intel·lectuals de l'època en van escriure 
d'amagat i només per a ús privat, i autors com Théophile de Viau i Claude le Petit van 
ser condemnats a cremar a la foguera. 
 
Xavi Idàñez i Txell Botell: intèrprets 
Joan M. Segura Bernadas i Teatre al detall: direcció 

 Durada:  60 minuts  

Preu:  General: 9 €; Carnet Biblioteca: 8 €; Majors de 65 anys, menors de 14 i Carnet 
Jove: 6 € ; Menors de 2 anys: gratuït 

Pack Teatre i forquilla  (entrada + sopar): 19 € a les pizzeries; 25 € a la resta 
d'establiments. Els menús estan disponibles al web. 
 
 Venda d'entrades : Al Centre Municipal d'Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a 
dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h o a les taquilles del teatre, una hora abans de 
l'espectacle. 
 
 
 
Èxit de visitants a l’exposició de pintures de Mari à Vigas a la Rectoria Vella  
 
L’exposició del conegut com “el pintor de Sant Celo ni” es pot veure fins el 2 de 
novembre 
 
L’exposició antològica de Marià Vigas que es pot veure fins el 2 de novembre a la 
Rectoria Vella ha generat una gran expectació. Durant les primeres tres setmanes, 
més de 700 persones ja la van visitar i l’interès ha continuat. L’exposició és una 
oportunitat única per gaudir de l’obra pictòrica d’aquest celoní a qui la seva tasca 
docent i les seves obres li han donat una fama merescuda:  molta gent el coneix com 
el pintor de Sant Celoni. 
 
La vocació artística de Marià Vigas, nascut al carrer Major de Sant Celoni el 1932, se li 
va despertar quan als 13 anys va visitar les pintures murals de Josep M. Sert a la 
catedral de Vic. Joan Roura va ser el seu primer mestre particular de dibuix a Sant 
Celoni. En acabar el col·legi, es va formar amb els Salesians de Sarrià, a l'escola arts i 
oficis, on va aprendre els procediments del dibuix i el color, les tècniques de les arts 
decoratives i va descobrir els secrets de la perspectiva i el dibuix tècnic. També va 
anar a l'acadèmia del pintor Francisco Sainz de la Maza, per perfeccionar les seves 
dots i habilitats artístiques i aprofundir en la pintura a l'oli. En acabar la formació, va 
treballar en la decoració mural de diverses esglésies. El gruix de la producció pictòrica 
pròpia la va desenvolupar entre 1956 i els inicis de la dècada dels 70: es va encarregar 
de la decoració mural d'algunes capelles com la del Col·legi Cor de Maria de Sant 
Celoni (1957), o l'altar major de l'esglesiola de Sant Miquel de Montpol (municipi de 
Lladurs, Solsonès, 1958).  
 
Paral·lelament, seguint la tècnica de Josep M. Sert, va elaborar pintures sobre tela per 
encàrrec d’amics i coneguts. Són composicions de gran format (de més d'un metre 
d'alçada per dos metres d'amplada), farcides de personatges i amb multitud de detalls, 



treballades amb colors sèpies sobre pa d'or. El dibuix, molt ben meditat i elaborat, és 
sempre la base de les pintures.  En els darrers anys les seves pintures presenten un 
canvi destacat, i és que releguen els fons daurats per reproduir la realitat en tots els 
colors.  Bona part de les obres responen a temes bíblics però també n'hi ha 
d'inspiració literària i de significat al·legòric. Totes, però, mostren el talent 
d'en Marià com a esplèndid il·lustrador.  
 
Entre 1957 i 1962 Marià Vigas s'encarrega de fer, desinteressadament, les portades 
dels programes de festa major de Sant Celoni, amb propostes de gran qualitat i un 
segell personalíssim. Més endavant també va dissenyar els cartells de la festa, que 
gràcies a la fàbrica de Josep Pàmias, es van estampar sobre paper i roba (1973-
1980), en un format i una qualitat que només es troba a les gran ciutats. Els programes 
i els cartells són les obres de Marià Vigas que han tingut més difusió. 
 
A partir dels anys 70 va deixant de pintar per dedicar-se a fer classes de pintura i 
dibuix tècnic, tasca a la qual s'ha dedicat amb vocació fins a la jubilació. Com a bon 
mestre, ha encomanat als alumnes el seu amor pel dibuix, la perspectiva, 
la geometria... en definitiva: per l'obra ben feta.  
 
 
S'obre el període d'inscripcions del Voluntariat pe r la llengua a Sant Celoni  

L’Oficina de Català de Sant Celoni ha obert el període d’inscripcions al programa de 
Voluntariat per la llengua. Si parleu una mica i voleu practicar el català, o sou parlants 
habituals i voleu ajudar a practicar-lo a altres persones, contacteu amb l'Oficina de 
Català 

Tu pots ser voluntari o voluntària si  

• parles habitualment en català. 
• disposes de 10 hores, durant un mínim de 10 setmanes, per parlar en català 

amb una persona que vol practicar-lo, adquirir fluïdesa i incorporar-lo d'una 
manera natural a les seves activitats quotidianes, laborals o de relació social. 

Tu pots ser aprenent o aprenenta si  

• parles una mica el català. 
• disposes de 10 hores, durant un mínim de 10 setmanes, per practicar el català 

amb una persona que el parla habitualment, per poder tenir més fluïdesa i 
incorporar-lo d'una manera natural a les teves activitats quotidianes, laborals o 
de relació social. 

 
Adreça't a l'Oficina de Català de Sant Celoni durant el mes d'octubre i dóna les teves 
dades personals: nom, cognoms, edat, adreça completa, telèfon i adreça electrònica. 
Nosaltres ens posarem en contacte amb tu. 

Oficina de Català de Sant Celoni  
Parc de la Rectoria Vella, s/n 
Tel. 93 864 12 13  a/e:santceloni@cpnl.cat 
www.facebook.com/ocsantceloni 

 


