
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 16 de març de 2017 
 
 

• Arranjament i millora del pas soterrat a la C35 del barri Molí Paperer  
 

• 7 celonins comencen el curs Joves per emprendre promogut per la 
Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Sant Celoni  

 
• Últims dies per visitar l'exposició "Controles?" sobre els riscos de les 

drogues. Ja l’ha visitat un nombrós públic escolar i familiar  
 

• Bona participació als actes organitzats per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones a Sant Celoni i la Batllòria  
 

• Es publica la nova guia Sant Celoni la teva escola amb l’oferta de tots els 
centres i serveis educatius del municipi pel curs 2017-2018 
 

• En marxa una nova campanya Sóc responsable d'identificació i 
esterilització d'animals de companyia a preus especials  
 

• David Guapo portarà el seu monòleg #quenonosfrunjanlafiesta aquest 
dissabte a l’Ateneu  
 

• Ha mort Pere Mir, el químic i empresari vinculat a Sant Celoni que ha 
dedicat el seu patrimoni a finançar la ciència a Catalunya  

 

 

Arranjament i millora del pas soterrat a la C35 del barri Molí Paperer  

L'Ajuntament ha fet una actuació de millora al pas soterrat a la C 35 al barri Molí 
Paperer.  S'han arranjat i pintat les parets del pas i s'ha millorat la il·luminació de cara 
a garantir que hi hagi llum i bona visibilitat durant tot el dia. Properament se 
substituiran les lluminàries existents per tecnologia led. Aquestes millores al pas 
soterrat donen resposta a la petició realitzada per l'Associació de veïns del Molí 
Paperer en el marc d'una trobada amb l'Ajuntament. 

 
 
7 celonins comencen el curs Joves per emprendre promogut per la Cambra de 
Comerç i l'Ajuntament de Sant Celoni  

7 joves celonins han començat fa uns dies el curs Joves per emprendre que promou la 
Cambra de Comerç de Barcelona conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Celoni al 
Sax Sala. El curs, que té una durada de 80 h i es duu a terme per primer cop, s'adreça 



 

 

a joves menors de 30 anys que no estiguin estudiant ni treballant, i que vulguin tirar 
endavant un projecte empresarial. 

El curs té una doble vessant, pedagògica i d'acompanyament, per tal de dotar als 
joves de les competències i habilitats del món de l'emprenedoria. Es donarà formació 
en àmbits com la motivació i habilitats emprenedores, l'actitud, el Test idea de negoci, 
l'anàlisi d'objectius, competències, comunicació i marca personal i coneixement del 
mercat laboral. Part de la formació serà pràctica, amb tècniques de dinàmica de grups. 

 

Últims dies per visitar l'exposició "Controles?" sobre els riscos de les drogues  
Ja l’han visitat un nombrós públic escolar i familiar  

Fins el 20 de març es pot visitar a l'espai Fòrum de Sax Sla l'exposició itinerant de la 
Diputació de Barcelona “Controles?” sobre prevenció de drogodependències. La 
mostra està adreçada a tres col·lectius: adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir 
dels 16 anys, i a pares i mares, professionals i adults. Precisament són moltes les 
famílies que ja l'han visitat i l'han valorat de forma molt positiva.Des del 2012 ha 
recorregut 41 municipis i ha estat visitada per un total de 25.605 persones, de les 
quals 20.025 han estat escolars. 

L'objectiu és proporcionar informació sobre drogues i treballar els factors de protecció 
per prevenir-ne el consum; promoure actituds responsables entre els joves treballant 
habilitats per a la vida, i reflexionar sobre l'estil educatiu dels pares i les mares per 
prevenir el consum de drogues dels fills. Aquesta segona edició mostra una 
actualització dels materials i els continguts per apropar encara més la informació a la 
ciutadania. 

 
Bona participació als actes organitzats per commemorar el Dia Internacional de 
les Dones a Sant Celoni i la Batllòria  
 
Sant Celoni i la Batllòria van commemorar el dia 8 de març,  Dia Internacional de les 
Dones amb diferents actes que van comptar amb molt bona participació. Més de 30 
persones es van apuntar a les masterclass de Txi Kung i de Defensa personal i unes 
25 van fer la caminada a la Vall d’Olzinelles.  
 

 

Es publica la nova guia Sant Celoni la teva escola amb l’oferta de tots els centres 
i serveis educatius del municipi pel curs 2017-2018 

Ja està disponible la nova guia Sant Celoni la teva escola amb l’oferta de tots els 
centres i serveis educatius del municipi pel curs 2017-2018 i el calendari de 
preinscripció i matrícula. La guia està orientada a les famílies que volen conèixer les 
escoles on matricularan els seus fills i als joves i adults que vulguin millorar la seva 
formació i competència professional. 

www.santceloni.cat/publicacions 

 

 



 

 

 

En marxa una nova campanya Sóc responsable d'identificació i esterilització 
d'animals de companyia a preus especials  

Tots els propietaris que tinguin un gos, gat o una fura i que resideixin a Catalunya 
poden acollir-se a la campanya que permet identificar-los o esterilitzar-los amb tarifes 
promocionals de preus reduïts fins al 30 d'abril. Els animals que hi participin hauran 
d'estar identificats amb microxip -segons preveu la Llei de Protecció dels animals- i 
serà requisit indispensable fer-ho en cas que no ho estiguin. 

Les clíniques veterinàries col·laboradores amb la campanya es poden trobar al web 
www.socresponsable.org. Per a més informació i per inscriure l'animal a la campanya 
es pot fer a través del formulari present al mateix web, o contactant amb la Fundació 
per a l'Adopció, l'Apadrinament i Defensa dels Animals. 

 

David Guapo portarà el seu monòleg #quenonosfrunjanlafiesta aquest dissabte a 
l’Ateneu  

El Teatre Ateneu programa aquest dissabte 18 de març a les 8 del vespre el monòleg 
#quenonosfrunjanlafiesta amb David Guapo. Definit com un còmic multidisciplinar, els 
seus espectacles són un desplegament de talent: acting, improvisació i música 
combinats sempre amb el millor humor, ironia i naturalitat. El preu de l’entrada és de 
18 euros i es pot comprar per Internet a www.santceloni.cat/teatreateneu o a les 
taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle. 

 Programació A l'Ateneu - Primer semestre 2017 

 
Ha mort Pere Mir, el químic i empresari vinculat a Sant Celoni que ha dedicat el 
seu patrimoni a finançar la ciència a Catalunya  

A finals de la setmana passada, el 10 de març, va morir Pere Mir, el químic i empresari 
de 97 anys d'edat, vinculat a Sant Celoni, que ha dedicat els beneficis obtinguts amb la 
venda de la seva empresa Derivados Forestales a finançar sense cap ànim de lucre el 
món de la ciència a Catalunya. A través de la Fundació Cellex, Pere Mir ha finançat 
institucions mèdiques com l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Vall d'Hebron o l'Institut 
de Ciències fotòniques, entre molts altres. Tots els grans centres hospitalaris catalans 
com el Clínic, la Vall d'Hebron, Sant Pau, Sant Joan de Déu, Can Ruti o Bellvitge han 
rebut suport de Cellex per desenvolupar projectes d'investigació. El 2008, la fundació 
presidida per Pere Mir va finançar amb més d'1 milió d'euros el TAC d'alta tecnologia 
de l'Hospital de Sant Celoni. 

La vinculació de Pere Mir amb el nostre municipi ve de lluny. El 1942, amb el suport 
del pare de la seva esposa Núria, l'empresari Josep Pamias -propietari de la fàbrica 
d'estampació i aprests- va crear l'empresa Derivados Forestales SA a Sant Celoni. 
Doctor en ciències químiques, va inventar una nova tècnica per extreure el formol dels 
derivats de la fusta destil·lada, motiu pel qual Derivados Forestales va esdevenir una 
empresa pionera en aquest camp. Seguint amb la vinculació al poble, uns anys més 
tard, el 1966, va formar part del grup d'industrials de Sant Celoni que va crear l'Escola 
de Formació Professional Alfons Moncanut, aprofitant un llegat del Sr. Moncanut. 

 

http://www.socresponsable.org/
http://www.santceloni.cat/alateneu


 

 

 


