
 

 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 23 d’octubre de 2014 

• L’Ajuntament de Sant Celoni renova els convenis de col·laboració amb 
Càritas i Creu Roja amb la finalitat de cooperar en  tasques comunitàries 
 

• La col·laboració de les entitats del municipi, clau  d’èxit del Projecte Xarxa. 
Famílies, escoles, entitats i Ajuntament ho valoren  de forma molt positiva 

• Més de 1.000 tapes i platets de tardor servits a la  4a Mostra de dissabte a 
la plaça de la Vila. Els actes de la Tardor Gastron òmica continuen: 
consulteu el programa a www.santceloni.cat/tardorga stronomica 

• Pau Figueres, Karol Green i Arnau Figueres porten Acoustic Soul aquest 
divendres a les 20 h a l'Ateneu 

• 2a sessió del Cicle de cinema infantil en català a Sant Celoni amb Com 
ensinistrar un drac 2  

 

L’Ajuntament de Sant Celoni renova els convenis de col·laboració amb Càritas i 
Creu Roja amb la finalitat de cooperar en tasques c omunitàries  
 

Pel que fa Creu Roja es concreta una aportació municipal de 43.463 euros per realitzar 
accions en els àmbits de:  serveis socials  (voluntariat, acompanyament de persones; 
col·laboració amb el Pla de prevenció el Tritó, etc.);  serveis de salut  (serveis 
preventius amb vehicles i personal adient, en actes i activitats d’interès públic de tipus 
cultural, esportiu...; serveis preventius d’ambulàncies per cobrir urgències o 
emergències sobrevingudes en el municipi, en coordinació plena amb el SEM/061 i/o 
l’organisme competent; Programa de formació, adreçat al personal de l’Ajuntament en 
matèria de socorrisme i desfibril·lació automàtica DEA...); servei d’aliments : Recepció 
de persones derivades, des dels Serveis social i lliurament d’aliments. 

Càritas, rep 15.500 euros, per destinar al Servei d’Aliments en la mateixa línia indicada 
per a Creu Roja.  

Per tal d’assegurar del correcte desenvolupament dels acords, cada conveni preveu 
sistemes de seguiment periòdic, amb representants de cada entitat i de l’Ajuntament. 
Durant l’acte de signatura l'alcalde, Joan Castaño, va fer palès el “suport 
incondicional del municipi a les entitats socials q ue treballen per les persones”.  
Els representants de les entitats varen coincidir en el gran valor que aporta la bona 
coordinació entre institucions públiques i el món associatiu i en la necessitat de seguir 
reforçant aquestes vies de col·laboració. 
 

 

La col·laboració de les entitats del municipi, clau  d’èxit del Projecte Xarxa  

Famílies, escoles, entitats i Ajuntament ho valoren  de forma molt positiva 



El projecte Xarxa d’inclusió d’infants i joves celonins amb necessitats educatives ha 
estat molt ben valorat per part de les famílies, escoles, entitats i Ajuntament de Sant 
Celoni. Per mitjà d’aquest projecte, 92 infants i joves celonins de 3 a 18 anys van 
participar durant el curs passat a les activitats organitzades per 27 entitats del municipi 
fora de l’horari escolar.  

El projecte Xarxa és un recurs social i pedagògic que pretén millorar l’èxit educatiu i la 
cohesió social a través de l’activitat de l’entitat, en un espai social fora de l’horari 
escolar, idoni per fomentar valors i hàbits educatius. Les comissions socials de cada 
centre educatiu són les encarregades de proposar els alumnes amb necessitats 
educatives i inscriure’ls a les activitats extraescolars organitzades per AMPAS, entitats 
esportives i de lleure.  

Des del 1997, ha anat creixent el nombre d’entitats que s’han incorporat al projecte, 
així com també, el nombre de participants.  

En els diferents espais de valoració es va destacar que les entitats acullen aquests 
nens i nenes “amb gran sensibilitat, amb un gran sentit de la re sponsabilitat i 
amb gran qualitat humana, vetllen pel seu benestar a nivell físic, psíquic i social 
en el seu espai.” El personal de les entitats actuen com a referents positius a través 
de la seva relació afectiva i del seu exemple de bona conducta, ajuden a fomentar 
conductes preventives, fomenten l’autoestima, l’autonomia, el respecte i la cohesió de 
grup. 

Pel que fa a les famílies, el resultat d’una enquesta realitzada a final del curs passat 
recull un “alt grau de satisfacció vers l’atenció rebuda per l’entitat i pel seu 
personal”.  

Així mateix, les escoles i l’Ajuntament en paraules de la regidora de Cultura i Educació, 
Júlia de la Encarnación, han agraït “l’excel·lent tasca comunitària de les entitats” a 
qui encoratgen “a seguir treballen per la inclusió d’aquests infan ts i joves per 
contribuir a una educació equitativa amb igualtat d ’oportunitats”. 

Entitats que col·laboren amb el projecte Xarxa: AMPA Escola Josep Pallerola i Roca, 
AMPA Escola Montnegre, AMPA Escola Soler de Vilardell, AMPA Institut Escola La 
Tordera, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La Salle, Escola l'Avet Roig, Institut Baix 
Montseny, Associació Creatius plàstics Jorca, Club Bàsquet Sant Celoni, Club Esportiu 
Sant Celoni, Club Tennis Sant Celoni, Penya Barcelonista Sant Celoni, Club Volei Sant 
Celoni, Escola de Dansa Marga Pastells, Club Pati Sant Celoni-hoquei,Club Patinatge 
Artístic Sant Celoni, Club futbol Sala Sant Celoni, Club Judo Baix Montseny, Amics 
tennis taula,Club tir amb Arc, Grup Escola Erol, Unió Batllorienca, Club Esportiu la 
Batllòria, Almada Horitzons, Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes-UFEC, 
Centre Municipal d'Expressió. 

 

 

Més de 1.000 tapes i platets de tardor servits a la  4a Mostra de dissabte a la 
plaça de la Vila  

Els actes de la Tardor Gastronòmica continuen: cons ulteu el programa a 
www.santceloni.cat/tardorgastronomica 

El bon temps va acompanyar la 4a edició de la mostra de tapes i platets a la plaça de 
la Vila dins la programació de la Tardor Gastronòmica. Es van servir més de 1.000 
tapes i platets que van fer les delícies dels assistents. Els canelons de crema de ceps, 
el milfulls de patata i botifarra negra amb salsa de ceps o les mini hamburgueses al 
carbó amb escuma de wasabi van ser les tapes amb més èxit. 



El nou format que permetia comprar de manera separada les tapes i les begudes va 
tenir molt bona acceptació tant pels establiments participants com pels assistents que 
van poder ajustar millor la beguda al menjar escollit. Per 2,50 € es podia tastar una 
tapa o platet i una beguda (refresc, cervesa o vi). 

Els establiments participants van ser: Bodegues Costa, El racó d'en Marc, La Taverna 
de la Clau, Nemo, Pizzeria Trattoria Bona Teca, Taverna l'Ofici i Sant Celoni Cuina. 

Recordeu que durant tot el mes d'octubre 18 establiments ofereixen exquisides tapes a 
2,50 € (inclou beguda) al Corretapes.  A més, els comensals es converteixen en jurat i 
poden valorar quines són les millors, fent d´aquest corretapes un veritable concurs 
gastronòmic. Entre els participants se sortejarà un sopar per a dues persones. 
Consulteu les tapes i els establiments: www.santceloni.cat/tardorgastronomica 
 

 

Pau Figueres, Karol Green i Arnau Figueres aquest d ivendres a les 20 h a 
l'Ateneu  

L'agilitat del guitarrista Pau Figueres, la veu càlida i sorprenent de Karol Green i la 
base segura i humorosa d'Arnau Figueres amb el baix, formen Green Figueres, un  trio 
atractiu i encantador. Sortint de la riquesa de les seves experiències com a músics 
joves i innovadors, porten un repertori de soul i clàssics del pop amb tocs molt originals 
en el que han titulat Acoustic Soul. Músics professionals i plens de sorpreses. 
 
Karol Green : veu 
Pau Figueres : guitarra i veu 
Arnau Figueres : baix i veu 

 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. 
 

www.santceloni.cat/alateneu 

 
 

Continua la 10a edició del Cicle de cinema infantil  en català a Sant Celoni  

El Cinema Infantil en Català (CINC) ofereix aquest dissabte la segona sessió dins la 
10a edició del cicle al cinema Ocine de Sant Celoni amb  Com ensinistrar un drac 2. La 
sessió es projecta  a les 16.15 h a les sales del cinema Ocine de Sant Celoni (ctra. 
Olzinelles, s/n, Complex d’Oci “Altrium”). El preu únic de l’entrada és de 4,20  euros 

L’Oficina de Català de Sant Celoni del Consorci per a la Normalització Lingüística del 
Departament de Cultura de la Generalitat i el cinema Ocine en són els organitzadors. 

Tota la programació: www.santceloni.cat/cinc  


