
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous , 6 d’octubre de 2016

 

 
• Tot a punt per  la II Setmana del Bosc. Descobreix

Jornades tècniques, passejades, concert, corretapes , menú del bosc, 
concurs d’aparadors, d’Instagram
www.santceloni.cat/setmanadelbosc
 

• Es consolida el servei de la Policia de Proximitat a Sant Celoni. Aquesta 
setmana s’ha celebrat la Diada de la Policia Local 
 

• S'obre un nou grup del Centre de Noves Oportunitats  a Sax Sala. 
entre 16 i 18 anys ja
 

• La premiada obra André i Dorine de Kulunka Teatro a rriba aquest 
dissabte al Teatre Ateneu
ple absolut dissabte amb en Quim Masferrer i diumen ge amb un 
espectacle familiar 

 

Ja és aquí la II Setmana del Bosc. Descobreix

Jornades tècniques, passejades, concert, corretapes , menú del bosc, concurs 
d’aparadors, d’Instagram

www.santceloni.cat/setmanadelbosc

Tot a punt per començar la II Setmana Bosc que comen
d'octubre i s'allarga fins el proper 16 d'octubre organitzada per l'Ajuntament de Sant 
Celoni, el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny i l'Intitut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals de la UAB, l'ICTA. L'objectiu principal de la 
el món forestal a la societat, tenint en compte la situació geogràfica de Sant Celoni, 
enmig de dos grans parcs, i aconseguir sensibilitzar sobre la importància del bosc i el 
món forestal. El programa proposa una aproximació a
perspectives, com jornades tècniques

Divendres 7 es donarà el tret de sortida amb la jornada tècnica 
reptes, beneficis i conflictes
Sona a bosc i el lliurament del premi Bosquerol de l'any. Durant els dies següents, es 
proposa una passejada pels boscos del Montnegre
intel·ligents: una eina per a la propietat forestal
anys de recerca a l'entorn del Medi. Martí Boada,

2016 

la II Setmana del Bosc. Descobreix -la i gaudeix
Jornades tècniques, passejades, concert, corretapes , menú del bosc, 
concurs d’aparadors, d’Instagram , exposicions... 
www.santceloni.cat/setmanadelbosc  

Es consolida el servei de la Policia de Proximitat a Sant Celoni. Aquesta 
setmana s’ha celebrat la Diada de la Policia Local  

S'obre un nou grup del Centre de Noves Oportunitats  a Sax Sala. 
entre 16 i 18 anys ja  participen al programa 

La premiada obra André i Dorine de Kulunka Teatro a rriba aquest 
dissabte al Teatre Ateneu . La temporada de tardor es va estrenar amb un 
ple absolut dissabte amb en Quim Masferrer i diumen ge amb un 
espectacle familiar  

la II Setmana del Bosc. Descobreix -la i gaudeix-la!  

Jornades tècniques, passejades, concert, corretapes , menú del bosc, concurs 
d’aparadors, d’Instagram , exposicions...  

www.santceloni.cat/setmanadelbosc  

Tot a punt per començar la II Setmana Bosc que comença aquest divendres 7 
d'octubre i s'allarga fins el proper 16 d'octubre organitzada per l'Ajuntament de Sant 
Celoni, el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny i l'Intitut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals de la UAB, l'ICTA. L'objectiu principal de la Setmana és divulgar i apropar 
el món forestal a la societat, tenint en compte la situació geogràfica de Sant Celoni, 
enmig de dos grans parcs, i aconseguir sensibilitzar sobre la importància del bosc i el 

El programa proposa una aproximació al món forestal des de diverses 
jornades tècniques, debats, passejades, concert i degustacions. 

Divendres 7 es donarà el tret de sortida amb la jornada tècnica Silvopastoralisme: 
reptes, beneficis i conflictes, mentre que dissabte podrem gaudir del concert inaugural

i el lliurament del premi Bosquerol de l'any. Durant els dies següents, es 
passejada pels boscos del Montnegre, la conferència Els telèfons 

ts: una eina per a la propietat forestal o una visita guiada a l'exposició
anys de recerca a l'entorn del Medi. Martí Boada, entre molts altres actes. 

la i gaudeix -la!  
Jornades tècniques, passejades, concert, corretapes , menú del bosc, 

Es consolida el servei de la Policia de Proximitat a Sant Celoni. Aquesta 

S'obre un nou grup del Centre de Noves Oportunitats  a Sax Sala. 14 joves 

La premiada obra André i Dorine de Kulunka Teatro a rriba aquest 
La temporada de tardor es va estrenar amb un 

ple absolut dissabte amb en Quim Masferrer i diumen ge amb un 

Jornades tècniques, passejades, concert, corretapes , menú del bosc, concurs 

ça aquest divendres 7 
d'octubre i s'allarga fins el proper 16 d'octubre organitzada per l'Ajuntament de Sant 
Celoni, el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny i l'Intitut de Ciència i Tecnologia 

Setmana és divulgar i apropar 
el món forestal a la societat, tenint en compte la situació geogràfica de Sant Celoni, 
enmig de dos grans parcs, i aconseguir sensibilitzar sobre la importància del bosc i el 

l món forestal des de diverses 
, debats, passejades, concert i degustacions.  

Silvopastoralisme: 
concert inaugural 

i el lliurament del premi Bosquerol de l'any. Durant els dies següents, es 
Els telèfons 

visita guiada a l'exposició 40 
entre molts altres actes.  



Enguany la II Setmana del Bosc ofereix novetats com un concurs a Instagram, on la 
foto que tingui més M'agrada podrà guanyar dues entrades per qualsevol espectacle 
de la programació de tardor del Teatre Ateneu; el concurs d'aparadors, on el comerços 
es vesteixen de bosc; el Corretapes, amb degustació de tapes a bar i restaurants de la 
vila, i el Menú del Bosc, on diferents locals del municipi ofereixen un menú dedicat als 
productes locals i del bosc. 

El bosc és el comú denominador de la nostra història i del nostre territori. Les entitats 
que fan possible la Setmana del bosc tenen la voluntat de posar-lo en valor i tornar-
nos-hi a apropar una mica. Perquè recuperant el seu passat, farem estimulants 
descobriments; gaudint el seu present, farem créixer els nostres sentits; projectant-lo 
al futur, trobarem el nostre progrés. 

 
 

Es consolida el servei de la Policia de Proximitat a Sant Celoni  
Aquesta setmana s’ha celebrat la Diada de la Polici a Local  

El servei de Proximitat de la Policia Local de Sant Celoni continua creixent i millorant 
els seus resultats. L’any 2015, aquest grup específic d’agents va realitzar prop de 
1.300 serveis, entre els que destaquen les tasques de mediació per garantir un bon 
veïnatge i l’educació viària als escolars. Pel que fa a la mediació, han intervingut en 
una cinquantena de conflictes veïnals provocats per molèsties bàsicament de soroll, en 
més de trenta de tinença responsable d'animals i han realitzat més de cinquanta 
inspeccions sanitàries a locals. Destaca també la seva intervenció en l’àmbit de la 
seguretat viària, amb una xifra rècord de gairebé mil alumnes de les diferents escoles 
del municipi fent educació viària per a la mobilitat segura.  

La Policia de Proximitat actua mitjançant el recull d'incidències i amb la presència a 
peu de carrer, en contacte amb la ciutadania i amb els establiments comercials per 
detectar problemàtiques i inquietuds, prevenir conflictes i donar resposta a les diferents 
necessitats. En aquesta línia s’inscriu la vigilància del mercat setmanal en contacte 
amb els paradistes o els consells i la protecció a les persones grans quan treuen 
diners de les entitats bancàries.  

Aquesta setmana, s’ha celebrat la Diada de la Policia local amb un acte a la Sala 
Bernat Martorell en presència de l’alcalde Francesc Deulofeu, el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Àlex Vivancos, i el Delegat territorial del Govern de la Generalitat, Miquel 
Àngel Escobar. Durant l’acte s’ha reconegut la col·laboració continuada de diversos 
membres del cos de Mossos d’Esquadra, la intervenció fora de servei de 2 agents 
locals que va fer possible recuperar diversos vehicles de gamma alta sostrets a Itàlia i 
l’actuació d’uns altres 3 agents en dues aturades càrdio respiratòria, una d’elles a la 
Batllòria amb l’agent fora de servei. A més, també es va reconèixer la ràpida 
intervenció de 3 agents en l’incendi d’una nau industrial evitant mals majors i es va 
felicitar als vigilants de seguretat de Renfe per la seva col·laboració en la detenció dels 
presumptes autors de diversos robatoris amb violència i incendis en contenidors. 

 

S'obre un nou grup del Centre de Noves Oportunitats  a Sax Sala per a joves que 
ni estudien ni treballen  
14 joves entre 16 i 18 anys ja participen al progra ma  



Sax Sala ha obert una nova convocatòria per als joves que no van poder accedir al 
primer grup del Centre de Noves Oportunitats que va començar el juliol amb la 
participació de 14 joves amb diferents interessos formatius i  professionals, amb edats 
compreses entre els 16 i els 18 anys. El Centre de Noves Oportunitats és un programa 
que es desenvolupa dins la Garantia Juvenil i és gratuït. Ofereix un seguiment i 
orientació individualitzat, activitats lúdiques per a treballar les habilitats personals i de 
grup, tallers, tastes professionals i formació a mida, per tal de que cada jove pugui 
definir el seu objectiu formatiu i professional i encarar amb millors condicions una 
formació o una ocupació laboral que s’ajusti als seus interessos. Aquesta iniciativa té 
un desplegament d’un any, fins el 31 de desembre de 2017. 

Per als joves que no van poder accedir a aquest primer grup, s’ha obert un nou grup 
per tal de que tots aquells joves que vulguin participar tinguin també la seva 
oportunitat. Si t’interessa, pots adreçar-te a Sax Sala i demanar més informació.  

   
Sax Sala-Centre de Formació i Ocupació del Baix Mon tseny  
Tel. 93 867 41 75 
formacio@santceloni.cat 
www.santceloni.cat/formacioocupacional 

 

 

La premiada obra André i Dorine de Kulunka Teatro a rriba aquest dissabte al 
Teatre Ateneu   
La temporada de tardor es va estrenar amb un ple ab solut dissabte amb en Quim 
Masferrer i diumenge amb un espectacle familiar  

André i Dorine de Kulunka Teatro arriba aquest dissabte 8 d’octubre a les 8 del vespre 
al Teatre Ateneu dins la programació de tardor.  

En una petita sala d'estar sonen les tecles d'una màquina d'escriure i les notes d'un 
violoncel. Són l'André i la Dorine, una singular parella d'ancians que, com tantes altres, 
han caigut en la desídia provocada per la rutina. Des de l'humor, veurem com el que 
abans despertava la passió entre ells, avui dia s'ha convertit en indiferència o inclús en 
motiu de discussió. Però un fet trencarà aquesta monotonia: la malaltia. L'Alzheimer, 
devorador dels records, de la memòria, de la identitat. S'iniciarà llavors un tornar a 
començar entre la relació d'André i Dorine. Un viatge a través del record. 

Garbine Insausti 
José Dault 
Edu Cárcamo : autors i intèrprets 
Iñaki Rikarte : autor i director 

 Venda d'entrades:  En línia, a aquest enllaç o a les taquilles del teatre, una hora 
abans de l'espectacle. Programació Ateneu - Tardor 2016: Espai web | Fulletó 


