
 

 

NOTA DE PREMSA   

Dimecres 19 de novembre de 2014 

 
• Formació ocupacional per a persones en atur. L’Ajun tament sol·licita tres 

cursos al SOC: activitats d'aprofitaments forestals , atenció sociosanitària 
de persones dependents i socorrisme. Inscripcions o bertes!  

 
• La primera edició del mòdul “Iniciativa Emprenedora  al Baix Montseny” 

convenç als 24 alumnes assistents 
 

• Jornada sobre les eines de comunicació adreçada a l a PIME i als 
professionals autònoms del Baix Montseny aquest div endres al Sax Sala 

 
• Actes del Dia Internacional contra la violència ver s les dones a Sant 

Celoni. Acció teatral i il·lustracions aquest dissa bte a les 7 de la tarda a la 
plaça de la Vila. La Policia local deté dos homes p er violència en l’àmbit 
de la llar  
 

• Presentació d’una nova edició del Voluntariat per l a llengua a Sant Celoni 
amb 22 parelles lingüístiques  
 

• Lorenzo Silva presenta el seu llibre Los cuerpos extraños  aquest 
divendres a les 8 del vespre a la Sala Bernat Marto rell. Víctor del Árbol 
acompanyarà a l’autor en la presentació  

 
• Visita comentada a l’exposició Blues , pintures de Núria Rossell aquest 

diumenge a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella 

 
 
 
Formació ocupacional per a persones en atur. T’inte ressa!  
L’Ajuntament sol·licita tres cursos al SOC: activitats d'aprofitaments forestals, 
atenció sociosanitària de persones dependents i soc orrisme 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya, en el 
marc de la convocatòria FOAP 2014, una subvenció per desenvolupar diferents 
accions de Formació ocupacional adreçades prioritàriament a persones en situació 
d'atur. Si bé no es coneixerà fins mitjan desembre quins cursos es realitzaran, es fa 
pública aquesta relació per tal que les persones que ho desitgin puguin complimentar 
el formulari via web municipal  www.santceloni.cat/formularis  o bé adreçant-se al Sax 
Sala.  
 

Curs  Nivell  Hores  

Activitats auxiliars d'aprofitaments forestals 1 270 

Atenció sociosanitària de persones 2 450 



dependents en institucions socials 

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques  2 370 

 

Quan l’Ajuntament conegui els cursos que efectivament s’impartiran, rebran la 
informació corresponent als seus interessos. Aquesta acció d’informació no 
garanteix, en cap cas, la reserva de plaça, atès qu e caldrà seguir un procés de 
selecció en base els paràmetres estipulats  pel SOC. Els cursos que finalment es 
duguin a terme ho faran entre finals de desembre de 2014 i el juny de 2015. 

Es pot consultar el detall dels cursos i els requisits a www.santceloni.cat 

 

 
 
La primera edició del mòdul “Iniciativa Emprenedora  al Baix Montseny” convenç 
als 24 alumnes assistents  
 
Un total de 24 alumnes han assistit a la 1a edició Mòdul d'Iniciativa Emprenedoria 
al Baix Montseny  realitzada a Sax Sala amb una valoració molt positiva per part dels 
assistents. El curs que es va iniciar el 20 d’octubre, ha tractat sobre Intel·ligència 
emocional; Canvas i Lean StarUp; com posar preu als meus productes o serveis, 
gestió administrativa, comptable i tributària; la pràctica i elaboració Pla d'empresa. 
Durant tot l’ itinerari els alumnes han desenvolupat el document de business plan fins a 
obtenir una primera proposta que presentaran mitjançant un Pitch Elevator.  
 
Un total de 75 hores han estat impartides en aquesta 1a edició que ha estat molt ben 
valorada pels assistents. Tot i que la majoria tenia una idea de negoci, també s’hi han 
afegit persones que volien ampliar coneixements de gestió empresarial. El curs ha 
estat cofinançat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni. 
 

Jornada sobre les eines de comunicació adreçada a l a PIME i als professionals 
autònoms del Baix Montseny aquest divendres al Sax Sala 

L'Ajuntament de Sant Celoi, PIMEC i el Consorci per a la Normalització Lingüística 
organitzen divendres 21 de novembre de 10 a 12 h una jornada gratuïta, pràctica i 
directa, adreçada a petites i mitjanes empreses i als professionals autònoms del Baix 
Montseny, al Sax Sala. 

PROGRAMA 
 
10.00 h Benvinguda als participants  
Joan Castaño i  Augé, alcalde de Sant Celoni 

10.05 h Sessió 1a:  La importància de la comunicació  
Núria Fernández, Departament de Comunicació de PIMEC 
 
• Identificar i diferenciar els diversos públics 
• El pla de comunicació 
• Eines per a la comunicació 
• La relació amb els mitjans de comunicació 
• Comunicació de crisi 
• CATEMPRÈN, servei de suport a la comunicació en català 

10.45 h Sessió 2a: El català a l’empresa  
 Neus Farré, tècnica de l’Oficina de Català de Sant Celoni - CPNL 



• Serveis de l’Oficina de Català - CPNL 
• Recursos lingüístics a Internet 

11.00 h Sessió 3a: Com tenir èxit a les xarxes socials  
 Eva Castilla, especialista en Màrqueting Digital a Innovizza. Col·laboradora Social 
Media a PIMEC. 
 
• Per on s’ha de començar a les xarxes socials? 
• Nou canal de comunicació: entendre què espera l’usuari/client 
• Pautes generals i específiques a seguir a les principals xarxes socials 
• Errors típics que es cometen a les xarxes socials 
• Exemples de bones pràctiques a les xarxes socials 
• PIMEC us pot ajudar! 

11.45 h Torn obert de paraules i cloenda  

 

 

Actes del Dia Internacional contra la violència ver s les dones a Sant Celoni  
Acció teatral i il·lustracions aquest dissabte a le s 7 de la tarda a la plaça de la 
Vila  
 
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), ha organitzat diverses accions orientades a la sensibilització per a 
l'eradicació de la violència de gènere. Aquest dissabte a les 7 de la tarda a la plaça de 
la Vila tindrà lloc una acció teatral i il·lustracions al carrer: Trenquem el Silenci amb 
Anna Capacés i Kai Corvus. A més, a la plaça s’instal·larà un espai de divulgació amb 
les imatges de rebuig a la violència envers les dones recollides durant les activitats de 
l’any passat. 
 
Des de fa uns dies, a l'espai públic de Sant Celoni i la Batllòria s’hi han col·locat rètols 
amb imatge i missatges per a la denúncia i reflexió al voltant d'aquesta problemàtica i 
l’emissora municipal Punt 7 ràdio emet falques en la mateixa línia.  
 
La PIEG està constituïda per entitats, persones a títol individual i representants de 
l'Ajuntament  de Sant Celoni 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. El contacte és: piegsantceloni@gmail.com. 
 
La Policia local deté dos homes per violència en l’ àmbit de la llar  
Precisament, la violència de gènere no és un tema aliè al municipi. La setmana 
passada la Policia local va intervenir en dos casos de violència en l’àmbit de la llar 
amb la detenció de dos homes que van passar a disposició judicial. Un d’ells va 
agredir a la seva parella produint-li dos petits talls al llavi i al pòmul que van requerir 
assistència a l’Hospital de Sant Celoni. El segon detingut havia agredit a la seva 
parella en dues ocasions, primer a l’habitatge conjugal i posteriorment en un bar a prop 
de l’estació de tren. La dona que tenia el llavi i l’ull inflat va anar a visitar-se a l’Hospital 
de Sant Celoni on la parella va quedar detinguda i va passar a disposició judicial. 
 

 

Presentació d’una nova edició del Voluntariat per l a llengua a Sant Celoni amb 
22 parelles lingüístiques  

La 21a edició del Voluntariat per la llengua a Sant Celoni s’ha encetat aquesta 
setmana amb la presentació de 22 parelles lingüístiques, les quals adquireixen el 



compromís de trobar-se per conversar en català 1 hora a la setmana durant 10 
setmanes. Durant la presentació, que va tenir lloc dimarts 18 de novembre al Sax Sala,  
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, http://www.facebook.com/ocsantceloni).   

 
 
Lorenzo Silva presenta el seu llibre Los cuerpos extraños  aquest divendres a les 
8 del vespre a la Sala Bernat Martorell  
Víctor del Árbol acompanyarà a l’autor en la presen tació  
 
Dins del Tast de Llibres de la Biblioteca l’Escorxador i amb la col·laboració de la 
llibreria celonina Alguer 7, aquest divendres es presentarà el llibre Los cuerpos 
extraños per part del seu autor, Lorenzo Silva, acompanyat de Víctor del Árbol. 

Es tracta de la darrera entrega de la sèrie protagonitzada pel subtinent Rubén 
Bevilacqua i la sergent Virginia Chamorro, parella de la Guardia Civil.  

Serà divendres 21 de novembre a les 8 del vespre, a la sala Bernat Martorell (Can 
Ramis). 

 
 
Visita comentada a l’exposició Blues , pintures de Núria Rossell aquest diumenge 
a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella  

Diumenge 23 de novembre a les 7 de la tarda, l’artista Núria Rossell farà una visita 
comentada a l’exposició Blues inaugurada el passat 8 de novembre a la Rectoria Vella.   

Blues recull les darreres obres de Núria Rossell que es podran veure a la Rectoria 
Vella fins al 18 de gener de 2015. 

En paraules de l’autora, “ Blues convida a la calma, en un procés de contemplació i 
reivindicació dels blaus. El meu color és el blau. És el color del Montseny vist des del 
meu estudi, on cel i terra es fusionen amb l’infinit. És el color de la Mediterrània, amb 
blaus profunds que aporten calma i serenitat. És el color de la música, el color de la 
paraula -així ho reivindica Vinyoli- i el color de l’art. 

Blues convida a la nostàlgia, en una recerca volguda de la fragilitat, amb un clar elogi 
de la paraula escrita. Hi ha obres tan fràgils com el paper; fragments de la pròpia obra 
que se superposen -com vels- amb una doble intenció, reveladora i ocultadora a la 
vegada. Així, la creació es nodreix del dinamisme de les forces de la natura, una 
interacció entre forces que genera nova vida.” 

Diumenge 14 de desembre a les 7 de la tarda hi ha programada una segona visita 
comentada per part de l’artista. Horari de visita: Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 
del vespre;  Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del 
vespre; Nadal i Cap d'Any, tancat 


