
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 9 de febrer de 2017 
 
 

• Carrers nets, nou objectiu dels Supermonts! 
 

• Renovats els convenis de col·laboració amb Càritas, Creu Roja, 
Associació Neurològica, Donants de sang i Catalunya contra el Càncer. 
Duen a terme tasques relacionades amb serveis socials, salut i aliments 
 

• Atenció comparses i carrosses! Dilluns 13 i fins el divendres 17, 
inscripcions a la Rua de Carnaval  
 

• Consultable per Internet el catàleg del Centre de Documentació del Parc 
del Montnegre i el Corredor de Sant Celoni 
 

• Voluntaris, infants i famílies del programa d'acompanyament lector 
LECXIT gaudeixen d'una activitat conjunta  
 

• Alumnes de l'Institut Baix Montseny a l'acte institucional de 
commemoració de les víctimes de l'Holocaust 

 
• Benvinguts i benvingudes a Sant Celoni! 

 

 

 

Carrers nets, nou objectiu dels Supermonts! 

En el marc de la Croada contra l'incivisme de Sant Celoni i la Batllòria, els Supermonts 
presenten un nou vídeo amb la voluntat d'aconseguir uns carrers nets de papers, 
excrements, xiclets, burilles o cartells publicitaris. Els Supermonts expliquen de 
manera senzilla i clara que el carrer no és una paperera ni un taulell d'anuncis, ja que 
al llarg del municipi hi ha papereres específiques i espais habilitats per penjar cartells 
publicitaris, el mapa dels quals podeu consultar aquí. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=mTd3Nv4OPiY 

La Croada contra l'incivisme continua! Tota la info a www.santceloni.cat/supermonts 

 
 

 
Renovats els convenis de col·laboració amb Càritas, Creu Roja, Associació 
Neurològica, Donants de sang i Catalunya contra el Càncer 

http://www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/comunicacio/Emplacament_suports_publicitaris.pdf
http://www.santceloni.cat/a.php?fer=EDTX_MVA&id=18043


Duen a terme tasques relacionades amb serveis socials, salut i aliments 

Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny, Càritas Sant Celoni, l'Associació Neurològica 
Amics Baix Montseny, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i la Junta 
local de Catalunya contra el Càncer han renovat aquesta setmana els convenis anuals 
de col·laboració amb l'Ajuntament, per un valor global de 38.500 euros. Aquests 
convenis tenen la finalitat de donar suport la rellevant tasca comunitària que 
desenvolupen aquestes entitats en els seus respectius àmbits d'actuació 

Pel que fa Creu Roja es concreta una aportació municipal de 26.298 euros per realitzar 
accions en els àmbits de serveis socials i servei d’aliments. 

Càritas rep 15.000 euros, per destinar al Servei d'Aliments, organització d’un recapte i 
compra de material i aliments per a nadons. 

El conveni amb l'Associació Neurològica Amics Baix Montseny per un import de 10.000 
euros contempla la realització d'activitats de suport a les persones amb malalties 
neurològiques i llurs famílies: tallers, xerrades de professionals i grups d'ajuda mútua a 
les famílies; transport de les persones associades a les activitats que organitza. 

L'Associació de Donants de sang del Vallès oriental rep un ajut de 1.200 euros per 
organitzar campanyes de recapte al municipi  a més de xerrades informatives. 

El conveni amb la Junta local de Catalunya Contra el Càncer recull una aportació de 
1.000 euros per destinar a l'organització de campanyes de recollida de fons destinats a 
satisfer les necessitats dels malalts i les seves famílies i per a la investigació, i 
l'organització de xerrades informatives sobre el càncer i la salut. 

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. 

  

Atenció comparses i carrosses! Dilluns 13 i fins el divendres 17, inscripcions a la 
Rua de Carnaval  

Els qui vulguin formar una Comparsa, heu de saber que ha d’estar formada per 15 
persones, com a mínim, i ha de tenir 2 responsables majors de 16 anys, un d’ells com 
a cap de comparsa. Us heu d'inscriure del 13 al 17 de febrer a l'OAC (el Safareig, c. 
Campins, 24), els matins de 9 a 14 h i els dilluns a la tarda de 17 a 19 h. Per a dur a 
terme la inscripció, cal saber: 
 
- El nombre de components de la comparsa, si portareu música i si portareu carrossa. 
- Una adreça electrònica per possibles avisos o convocatòries. 
- El nom i telèfon de la persona que formarà part del jurat. 

L’Ajuntament aportarà: 

• 3 € per persona per finançar part de les despeses de les disfresses i dels 
guarniments de la comparsa, prèvia inscripció, un cop feta la rua i presentació 
dels justificants. Per determinar la subvenció es comptaran els membres de la 
comparsa a la foto que es farà abans de la sortida de la rua, o quan es faci la 
coreografia a la plaça de la Vila. La data de termini de presentació d’aquests 
justificants el 17 de març de 2017. 



• 70 € per carrossa. S’entén per carrossa, un vehicle en el qual els membres de 
la comparsa puguin pujar al damunt, amb música i llums. Les mides màximes 
de les carrosses, per poder circular pels carrers són: 4 m. d’alçada, 2,50 m. 
d’amplada i 6 m. de llargada. Cada carrossa haurà de portar un extintor, i haurà 
de disposar de la corresponent ITV i de l’assegurança (vehicle de motor). 

  

Sopar de Comparses   
 
Com cada any, un cop acabada la Rua hi haurà un Sopar de Carnaval reservat a les 
Comparses al Pavelló 11 de setembre. Per qui hi vulgui participar, el preu és de 8 € 
per persona. El menú consistirà en: caldo, pollastre i botifarra amb patates al forn, 
flam, pa, aigua, vi, cafè o tallat. La venda de tiquets es farà a l'OAC (el Safareig, c. 
Campins, 24), els matins de 9 a 14 h i els dilluns a la tarda de 17 a 19 h, del 13 al 17 
de febrer. 

  

Concurs de Comparses 

El XXI Concurs de comparses tindrà 4 premis de 150 € cadascun: la Comparsa més 
original, la més animada, la més elaborada i la més votada. El jurat estarà format per 
un membre de cada comparsa inscrita (que no haurà participat a la Rua) i persones 
vinculades a les arts escèniques i visuals. Es convoca a una reunió a tots els Caps 
de Comparsa i Membres del Jurat, el dimecres dia 22 de febrer a les 7 de la tarda 
a la Rectoria Vella. 

Els premis es donaran després de sopar. Tot seguit començarà el Ball de disfresses, 
gratuït i obert a tothom. Compte! l'aforament és limitat. 

  

 
Consultable per Internet el catàleg del Centre de Documentació del Parc del 
Montnegre i el Corredor de Sant Celoni 

Des d'aquest any 2017 els dotze centres de documentació de la Xarxa de Parcs 
Naturals han posat en funcionament una nova versió del catàleg col·lectiu que es pot 
consultar per Internet i que posa a disposició un total de 15.000 documents. 

El Centre Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor a Sant Celoni, ubicat a la 
Rectoria Vella, és un dels dotze centres de documentació que han incorporat aquest 
sistema de gestió dels documents. En el catàleg col·lectiu podreu consultar els 2.567 
títols que formen actualment el fons del Centre de Documentació de Sant Celoni i que 
creix any rere any amb noves incorporacions. El Parc del Montnegre i el Corredor té un 
altre centre de documentació a Mataró. 

El nou catàleg es basa en el sistema Koha, un sistema integral de gestió de 
biblioteques, el primer en codi obert, creat a Nova Zelanda al any 1999. La paraula 
Koha que dona nom al sistema significa obsequi en maorí. 

 



Voluntaris, infants i famílies del programa d'acompanyament lector LECXIT 
gaudeixen d'una activitat conjunta 

El passat divendres 3 de febrer va tenir lloc a la sala Bernat Martorell el laboratori de 
lletres El Joc de les guardes, adreçat als voluntaris i voluntàries, els infants i les seves 
famílies que participen aquest curs 2016-2017 del projecte LECXIT (Programa 
d'acompanyament lector) a la biblioteca municipal l'Escorxador. 

El programa LECXIT 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. 

Aquest és el quart curs que es realitza. Any rere any ha anar creixent, amb la 
incorporació de l'Escola Josep Pallerola i Roca, el Col·legi Cor de Maria, l'Escola 
Montnegre de la Batllòria i l'Institut escola La Tordera. En total hi participen 18 
voluntaris i voluntàries, que es troben un cop per setmana a la sala infantil de la 
biblioteca per desenvolupar les sessions de lectura. 

El joc de les guardes ha estat en aquesta ocasió el tema del laboratori de lletres. És un 
joc de descoberta a partir d'una selecció de llibres, que ens porta a adonar-nos que les 
guardes també formen part de la història. A través de la imatge aprenem una altra 
forma de llegir. Aquesta activitat arriba via servei de Biblioteques de Diputació de 
Barcelona com a projecte de laboratoris de lectura portàtils. 

Aquests laboratoris permeten compartir aprenentatges i estrènyer llaços entre tots els 
agents implicats, infants voluntariat i famílies. És molt important la participació i la 
implicació de les famílies en aquests tallers per estimular i reforçar la lectura dels seus 
fills i filles. 

Les activitats dels Laboratoris de lectura es realitzen un dissabte al mes a la biblioteca 
i estan obertes al públic en general. El proper Laboratori està programat per al 18 de 
febrer a les 11 del matí sota el títol El calaix de l'artista per a infants de 4 a 9 anys 
acompanyats de la família. Per ser voluntari/a d'algun programa educatiu no cal tenir 
una formació específica, només cal saber correctament el català i tenir ganes d'incidir 
en l'educació dels infants i de crear amb ells un espai de confiança. 

Si disposes de temps lliure i vols col·laborar en algun projecte de voluntariat educatiu 
pots contactar amb l'àrea d'Educació de l'Ajuntament, a la Rectoria Vella (93 864 12 
13) enviant un c/e a educacio@santceloni.cat o omplir un formulari a 
www.santceloni.cat/formularis 

 
Alumnes de l'Institut Baix Montseny a l'acte institucional de commemoració de 
les víctimes de l'Holocaust 

El dilluns 30 de gener es va fer l’acte institucional a la Generalitat de Catalunya 
recordant el  Dia Internacional de Commemoració en memòria de les víctimes de 
l’Holocaust. A l’acte, presidit per conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència, Raül Romeva, i el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, 
Gerardo Pisarello, van assistir alumnes de l'Institut Baix Montseny que participen en el 
projecte de l’Amical de Mauthausen i que aquest any faran un viatge al camp de 
concentració, seguint la línia de col·laboració que l'ajuntament de Sant Celoni porta 
duent a terme els darrers anys. 

mailto:educacio@santceloni.cat


L’acte va comptar amb el testimoni de la Dra. Anna Bando, que ostenta el 
reconeixement de Justa entre les Nacions, i que va recordar  les persones que van 
contribuir al salvament de persones jueves durant el nazisme a Varsòvia; l’escriptora i 
catedràtica d’història i expresidenta de l’Amical de Mauthausen, Rosa Toran, i la 
historiadora i investigadora de la cultura alemanya, Rosa Sala, amb les conferències 
Josep Miret Musté, conseller de la Generalitat assassinat a Mauthausen i L'Holocaust 
també va arribar a Barcelona: el cas de la Jenny Kehr, respectivament. 

A continuació va haver-hi un altre acte, a la plaça Sant Jaume i organitzat per 
l'ajuntament de Barcelona que va consistir en l'encesa d'una espelma per cada 
col·lectiu de víctimes del nazisme. 

Del 5 al 8 de maig, 7 alumnes de l’Institut Baix Montseny viatjaran a Àustria 
acompanyats de la professora d’Història, Laura Sicart, per assistir a l’acte de 
commemoració de l’alliberament dels camps a Mathausen. Aquests són els alumnes 
que hi aniran: Mariona Gestí, Nayare Pina, Josué Fernández, Rubén González, 
Guillem Herrero, Laia Torrent i Maria Gómez, 

 
 
Benvinguts i benvingudes a Sant Celoni! 

L'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat, Magalí 
Miracle, van rebre dissabte a una trentena de persones nouvingudes aquests darrers 
mesos al municipi a la jornada de benvinguda que s'organitza periòdicament a 
l'Ajuntament. La trobada va consistir en la rebuda de l’alcalde i una breu introducció a 
la vida social i cultural del municipi. Sigueu tots benvinguts i benvingudes a casa 
vostra! 

 

 

 


