
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 16 de febrer de 2017 
 
 

• L'ajuntament de Sant Celoni contracta 5 persones aturades en el marc 
dels Plans d'Ocupació subvencionats pel SOC. El 2016 es van poder 
contractar 31 persones de forma temporal 
 

• Comencen les obres per posar en marxa una nova ruta turística i de gaudi 
de l'entorn: la Tourdera 
 

• Ramon Madaula i Roger Coma porten L’electe aquest diumenge a les 6 de 
la tarda al Teatre Ateneu. Estrenem temporada! Entrades per Internet a 
www.santceloni.cat/teatreateneu 
 

• L'Escola d'Adults busca voluntaris de forma urgent. Tu pots? 
 

• Les educadores de l'escola bressol municipal El Blauet han realitzat un 
curs de formació musical 
 

• Sant Celoni acull una trobada d'equips directius de totes les escoles del 
Vallès Oriental 

 
• Visita comentada a l’exposició de 75 anys del Cor de Maria: diumenge a 

les 6 de la tarda 
 

• La festa de Carnaval obrirà la celebració dels 250 anys de Gitanes a Sant 
Celoni.   www.santceloni.cat/gitanes 

 
 
 
 
 
 
L'ajuntament de Sant Celoni contracta 5 persones aturades en el marc dels Plans 
d'Ocupació subvencionats pel SOC 

L'ajuntament de Sant Celoni ha contractat a jornada completa a 5 persones que es 
trobaven a l'atur i que durant 6 mesos assumiran tasques d'agent cívic, tècnic auxiliar 
de promoció econòmica, auxiliar administratiu de Sanitat i Consum i peó de jardineria. 
Aquests contractes estan subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el 
marc del Programa Treball i Formació 2016-2017. Els plans d'ocupació són un 
instrument que facilita la reactivació i reciclatge professional d'aquelles persones que 
porten temps en situació d'atur, recuperant la seva autoestima i disposant d'una 



experiència de valor de cara a la seva posterior recerca de feina, adquirint (o tornant a 
utilitzar) competències laborals i actualització formativa. 

Durant el 2016, l'Ajuntament va ocupar temporalment fins a 31 persones en situació 
d’atur amb recursos provinents del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), de la 
Diputació de Barcelona i del pressupost municipal. 

 

Comencen les obres per posar en marxa una nova ruta turística i de gaudi de 
l'entorn: la Tourdera 

L'ajuntament de Sant Celoni ha començat aquesta setmana les obres per millorar 
diversos punts del camí que va paral·lel al riu Tordera fins a les Llobateres i que 
conformarà el tram de la Ruta de la Tourdera que passarà pel municipi. Els treballs 
de millora consisteixen en el sanejament del ferm en alguns punts del traçat i en 
l'arranjament de diversos guals per garantir la seguretat dels usuaris i l'embelliment de 
l'entorn. Es preveu que les obres tinguin una durada aproximada d'un mes, i tot i que 
estarà permès el pas, caldrà estar atent a les senyalitzacions. L'actuació té un cost de 
37.700 euros.  

La Tourdera és una ruta promoguda per 18 ajuntaments de la conca de la Tordera i la 
riera d'Arbúcies (Blanes, Fogars de Montclús, Hostalric, Breda, Fogars de la Selva, 
Massanes, Montseny, Gualba, Riells i Viabrea, Palafolls, Sant Esteve Palautordera, 
Sant Celoni, Sant Feliu Buixalleu, Santa Maria de Palautordera, Tordera, Vallgorguina, 
Arbúcies i Malgrat de Mar), sota la coordinació del Consell Comarcal de la Selva, que 
els usuaris podran recorre a peu o en bicicleta, amb una filosofia similar a la de les 
vies verdes, apta per a un públic familiar. S'allarga uns 66 km. entre Sant Marçal i el 
municipi de Tordera, amb la possibilitat de seguir fins a Palafolls, Malgrat de Mar o 
Blanes. La ruta es complementa amb un itinerari de 30 km. que remunta la riera 
d'Arbúcies. Actualment només està actiu el primer tram, que transcorre pel municipi de 
Montseny. 

El projecte compta també amb una subvenció de 78.081,08 € de la Diputació de 
Barcelona per a les obres que afecten els municipis de la demarcació. Aquests diners 
es destinaran a la senyalització de tot l'itinerari, a la millora del ferm i a la connexió del 
tram de Sant Celoni amb el de Santa Maria de Palautordera, i s’executarà al llarg 
d’aquest any.  

Trobareu més informació a la pàgina web del projecte, a www.tourdera.cat 

 

Ramon Madaula i Roger Coma porten L’electe aquest diumenge a les 6 de la 
tarda al Teatre Ateneu. Estrenem temporada!  
Entrades per Internet a www.santceloni.cat/teatreateneu 

Diumenge, 19 de febrer  a les  6 h tarda: Teatre: L'electe, amb Ramon Madaula i 
Roger Coma dins la programació de febrer a maig del Teatre Ateneu.  

Un jove polític acaba de ser escollit president. En poques hores ha de pronunciar el 
seu discurs d'investidura però, cada vegada que l'assaja, un terrible tic deforma la 
seva cara de forma tan ridícula com hilarant. El psiquiatra només té unes poques 

http://www.tourdera.cat/


hores per resoldre aquest aparent trastorn i evitar que el president electe faci un ridícul 
espantós en la seva primera compareixença. 

L’entrada val 12 euros (10 amb descomptes) Les podeu adquirir anticipadament a 
www.santceloni.cat/teatreateneu 

 

 

L'Escola d'Adults busca voluntaris de forma urgent. Tu pots? 

Des de fa molts anys, diverses persones voluntàries han donat i donen suport dins les 
aules d'ensenyaments inicials en l'aprenentatge de la lectoescriptura als cursos del 
Centre de Formació d'Adults Baix Montseny. En aquests moments es cerquen amb 
urgència voluntaris per aquests projectes: 

1. Acompanyament escolar: per aquest programa es necessiten voluntaris per 
acompanyar a dos alumnes de Graduat en educació secundària d'un perfil 
adult, amb dificultats de comprensió, en llengües i matemàtiques. 

2. Acompanyament lingüístic: per aquest programa es necessiten voluntaris per 
alumnes que cursen el curs d'alfabetització per fer conversa en català. 

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 mail a educacio@santceloni.cat o omplir aquest formulari. 

Fa 3 anys, es va aprovar el reglament municipal del voluntariat i l'escola d'adults va 
organitzar els seus programes de voluntariat en el marc d'un nou projecte amb tres 
àmbits d'intervenció: 

• Suport a l'aula: suport a la lectura dels ensenyaments instrumentals. Sobretot 
als grups d'alfabetització i neolectors. Enguany s'estudia ampliar-ho als grups 
d'alfabetització digital. 

• Acompanyament escolar: un suport formatiu que permet un acompanyament i 
reconeixement de la tasca que l'alumne du a terme fora de l'aula. D'aquesta 
manera es creen nous referents i vincles socioafectius, es reforcen hàbits i 
estratègies d'aprenentatge (actitud positiva, concentració, confiança, interès, 
autoestima) i d'organització del temps tot potenciant l'autonomia i 
l'aprenentatge autodirigit. 

• Acompanyament lingüístic: aquesta modalitat s'enceta aquest curs. S'ofereix a 
persones nouvingudes que no entenen el català (o bé que tenen un nivell molt 
inicial en aquesta llengua) i que estan duent a terme, de manera simultània, un 
procés d'alfabetització. L'objectiu és una aproximació a la llengua catalana i 
facilitar la comprensió i producció oral de frases simples que els permeti actuar 
mínimament en situacions quotidianes. 

Més informació: Escola d'Adults 
Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny (c. Montserrat, 28 Tel. 93 
867 41 75 cfadults@santceloni.cat)  

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 20 h 

 

mailto:educacio@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/12157
mailto:cfadults@santceloni.cat


Les educadores de l'escola bressol municipal El Blauet han realitzat un curs de 
formació musical 

L'equip de El Blauet, amb l'objectiu d'anar renovant constantment les seves 
competències professionals, ha realitzat aquests mesos de gener i febrer una sèrie de 
sessions formatives de música per a infants en l'etapa 0-3 anys, assessorats per 
professors del Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni. Aquesta formació s'inscriu 
dins el marc de col·laboració entre els diferents centres municipals per tal d'enriquir-se 
mútuament i crear espais d'intercanvi pedagògic. 

Les sessions han possibilitat aprofundir en la importància de la música en la etapa del 
0 a 3 anys, desenvolupar activitats perquè els més petits s'apropin a les qualitats del 
so i al silenci, conèixer diferents formes de treballar les danses i el moviment lliure, 
potenciar el goig per les audicions, repensar la presentació de les cançons tradicionals 
i donar l'oportunitat de crear una mirada més amplia de la música en la vida quotidiana 
de les aules. 

 
Sant Celoni acull una trobada d'equips directius de totes les escoles del Vallès 
Oriental 

Més de 150 persones, representants dels equips directius de totes les escoles del 
Vallès Oriental, estan reunides aquest matí al Teatre Ateneu de Sant Celoni en una 
jornada sobre educació especial. L'alcalde Francesc Deuofeu els ha donat la 
benvinguda al costat de la directora de Serveis Territorials del Maresme-Vallès 
Oriental, Carmina Pinya. 

La jornada ha començat amb una conferència adreçada als caps d'estudi per poder 
compartir prioritats, criteris i projecte per a l'atenció educativa dins un sistema inclusiu. 
Tot seguit es presentarà el cicle de conferències per a mestres d'educació especial 
que es farà a tots els territoris. 

 

 
 
Visita comentada a l’exposició de 75 anys del Cor de Maria: diumenge a les 6 de 
la tarda 
 
Aquest diumenge, 19 de febrer  a les 6 de la tarda, visita comentada a l'exposició 
Col·legi Cor de Maria: 75 anys ensenyant i educant a la Rectoria Vella. Es tracta d’un 
recull de fotografies i documents històrics que es podrà visitar fins el 26 de març. La 
següent visita comentada serà diumenge 12 de març a les 6 de la tarda. 

www.santceloni.cat/exposicions 

 

La festa de Carnaval obrirà la celebració dels 250 anys de Gitanes a Sant Celoni  

Les festes de Carnaval d'aquest any tenen més color de Gitanes que mai perquè el 
Ball de Gitanes de Sant Celoni celebra enguany els 250 anys. El farmacèutic celoní 
Miquel Draper, en un escrit de 1887, explica que desconeix quan es va començar a 



ballar aquest ball al poble, però afirma que l'any 1767 el Ball de Gitanes ja es ballava a 
Sant Celoni. 

Si ens remetem a aquesta data, doncs, ja fa com a mínim 250 anys que les celonines i 
els celonins festegem els dies de carnestoltes ballant les Gitanes. El tret de sortida 
d'aquesta celebració tindrà lloc el proper divendres 24 de febrer, amb un cercavila 
amb entitats de cultura popular i tradicional de Sant Celoni, la presentació dels actes 
a la Sala Bernat Martorell i la inauguració d'un tast d'imatges d'aquests anys a can 
Ramis. Entre els actes de celebració destaca la novetat de la Filferrada el dissabte 25, 
amb el cercavila i el ball de gitanes de la colla del filferro, el tradicional ball de 
gitanes el diumenge 26, la realització del pregó de Festa Major, i de cara al 2018, una 
exposició i l'edició del llibre de les Gitanes a Sant Celoni. A més, de ben segur que 
sorgiran d'altres propostes i iniciatives per fer més gran aquesta celebració. 

www.santceloni.cat/gitanes  

 

 


