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Els cursos seran gratuïts, atès que estan subvencionats pel SOC i el Fons Social 
Europeu, i van adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. A més, les 
persones que acabin satisfactòriament els cursos es faran acreedores d'un Certificat 
de Professionalitat, que acredita a qui l'obté la seva competència per a desenvolupar 
l'activitat laboral. 

Si us interessa, trobareu els requisits d'accés i el formulari de preinscripció a aquest 
enllaç. La programació definitiva dels cursos del FOAP 2016-17, es publicarà a aquest 
web tan bon punt es tingui la resolució per part del SOC. 

Els cursos es faran a partir de desembre a Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny, en horari de matins. 

 

El Teatre Ateneu presenta el nou monòleg d'en Peyu: Planeta i-Neptú 
 
Aquest dissabte 29 d'octubre a les 20 h   

A Planeta i-Neptú, en Peyu torna a presentar un espectacle purament teatral, amb una 
posada en escena atrevida i un contingut explosiu, on, si li busquem la poesia, 
podríem dir que aquest espectacle és el resultat del reflex de dues característiques de 
la situació actual que estem vivint. D'una banda és una crítica al maltractament continu 
que pateix la cultura en aquest país, i d'altra banda, la reflexió que últimament omple 
totes les portades dels diaris: d'on som? d'on volem ser? d'on volen que siguem? Però, 
com en tot espectacle d'humor, la poesia passa a un segon pla i el gruix principal 
d'aquesta obra de teatre és la paròdia i la crítica del comportament humà vist des del 
punt de vista més objectiu i allunyat que pot aportar algú, un extraterrestre. 

Peyu: autor i intèrpret 
Joan Roura: director 

Teniu tota la informació a http://www.santceloni.cat/alateneu 

 

 

L'Ajuntament organitza un cicle de tallers per a pares i mares d'infants de 0 a 3 
anys 
 
L’objectiu és reflexionar sobre l’educació dels fills i filles a través del diàleg 
compartit dels temes que ens afecten a tots  

Els tallers s'adrecen a qualsevol família amb infants de 0 a 3 anys i es faran els 
darrers dijous de cada mes, d'octubre a maig de 17.30 a 19 h a la sala polivalent de 
l'escola bressol municipal El Blauet. L'objectiu és reflexionar sobre l'educació dels fills i 
filles a través del diàleg compartit dels temes que ens afecten a tots. Els tallers estaran 
dinamitzats per dues educadores de l'Escola Bressol Municipal El Blauet. Se n'han 
programat 7: 

• Dijous, 27 d'octubre: Acompanyament de les emocions dels infants 

• Dijous, 24 de novembre: Joc i joguines: la carta als reis 



• Dijous, 26 de gener: L’autoestima com a llavor de futur 

• Dijous, 23 de febrer: L'art de posar límits 

• Dijous, 30 de març: Contes i narracions per créixer 

• Dijous, 27 d'abril: Coeducació, un camí de tots 

• Dijous, 25 de maig: Parlar i escoltar als nostres fills i filles 

Per inscriure's, cal emplenar un formulari a www.santceloni.cat/formularis 

 

Ja tenim foto guanyadora del concurs d'Instagram de la II Setmana del Bosc! 

La imatge del bosc de Sant Celoni de Pedro Guillén (@pguimart) ha guanyat el tercer 
concurs d’Instagram organitzat per l'Ajuntament de Sant Celoni, seleccionada d'entre 
més de viutanta de fotografies del bosc del nostre entorn. El guanyador s'emporta com 
a premi dues entrades de la programació de tardor del Teatre Ateneu.  Felicitats! 

Podeu veure més fotografies i saber de futurs concursos seguint-nos al nostre compte 
d'Instagram. 

 

Cada divendres Sant Celoni programa cinema en versió original per 4,50 € 

La programació de cinema VO Altrium continua a les sales Ocine del centre comercial 
Altrium. Com fins ara, el cicle ofereix les pel·lícules més interessants del panorama 
independent recent en versió original, cada divendres a dos quarts de nou del vespre, 
al preu de 4,50 €. 

Per a aquests darrers mesos de l'any s'han programat pel·lícules premiades a diversos 
certamens internacionals, com ara Timbuktu, d'Abderrahmane Sissako (2014), 
guanyadora de 7 premis Cèsar i nominada als Oscar; Nuestra hermana pequeña, 
d'Hirokazu Koreeda (2015), premiada al Festival de Sant Sebastià; 45 años, d'Andrew 
Haigh (2015), premiada a Berlín i nominada als Óscar; Mustang, de Deniz Gamze 
(2015), amb 4 premis Cèsar i nominada als Óscar; o Corazón gigante, de Dagur Kári 
(2015), premiada a Valladolid. 

Teniu tota la informació a www.santceloni.cat/voaltrium 
 
 

Continua el cicle de Cinema Intantil en Català aquest dissabte a les 16.15 h a les 
sales Ocine amb Angry Birds. La pel·lícula 

 

 

Cada dissabte a les 16.15 h a les sales Ocine es pot veure una pel·lícula doblada al 
català d'entre una selecció de les pel·lícules infantils més exitoses de la temporada, a 
un preu únic de 4,20 € (petits i grans). Es tracta de la programació CINC,  una 
iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura per 



fer créixer l'oferta i el consum de cinema infantil en català, amb la col·laboració del 
Consorci per a la Normalització Lingüística i de diversos ajuntaments, institucions, 
entitats i cinemes.  

El cicle va començar el 15 d’octubre i acabarà el 12 de novembre.  

 

 
 
Cap de setmana de Castanyada i túnel del Terror a Sant Celoni i la Batllòria! 
 
Dissabte 29, a les 6 de la tarda, vine a gaudir de la Castanyada a la plaça de la 
Vila. L’Ampa de l’Escola Montnegre organitza la Fira de la Castanyada i Escola 
terrorífica – Túnel del terror durant el cap de setmana 
 
Diverses entitats del municipi organitzen per aquest cap de setmana, castanyada, fira 
de  la Castanyada  i activitats de terror! Dissabte, 29 d'octubre a les 6 de la tarda, la 
JNC organitza venda i degustació de castanyes a la plaça de la Vila de Sant Celoni. El 
mateix dissabte, de 10 a 22 h,  l'Ampa de l'Escola Montnegre organitza la Fira de la 
Castanyada que s'allargarà fins diumenge. Els dos dies, a partir de dos quarts de 7 del 
vespre i fins les 10 de la nit, també proposen l'Escola terrorífica - Túnel del Terror a 
l'edifici de la mateixa escola. Dilluns, 31 d'octubre el Club Tenis Montnegre organitza el 
seu IV túnel de terror. 

 


