
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 23 de març de 2017 
 
 

• El Govern de la Generalitat dona suport institucional al projecte de 
creació del Museu Europeu del Bosc a Sant Celoni 
 

• L’Ajuntament avança en la promoció de la Formació Professional Dual en 
l’àmbit Químic al Baix Montseny  
 

• 12 idiomes diferents es van unir per celebrar el Dia Mundial de la Poesia a 
Sant Celoni 
 

• Els Tallers ALIF d'iniciació a la llengua àrab arriben aquesta setmana a 
l'Escola L'Avet Roig 
 

• Bona participació als tallers per a pares i mares d'infants de 0 a 3 anys 
organitzats per l’Ajuntament. Contes i narracions per créixer és el tema 
del nou taller previst per dijous 30 de març 
 

• El 28 de març es podrà demanar hora a la Policia local per renovar-se el 
DNI a Sant Celoni 
 

• Una cinquantena de celonins participen a la tercera passejada del 
programa "A cent cap els cent"  

 

 

El Govern de la Generalitat dona suport institucional al projecte de creació del 
Museu Europeu del Bosc a Sant Celoni 

Coincidint amb el Dia Internacional dels Boscos que se celebra cada any el 21 de 
març, el  Govern de la Generalitat ha fet una declaració institucional de suport al 
projecte de creació del Museu Europeu del Bosc (MEdB) a Sant Celoni. El Museu és 
una iniciativa impulsada per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i l’Ajuntament de Sant Celoni. 

El projecte del MEdB serà un centre de referència europea en la divulgació del 
coneixement integral dels sistemes forestals i les seves funcions des de la perspectiva 
del segle XXI. Està concebut com una institució avançada per fomentar el coneixement 
i la participació en la comprensió dels processos essencials dels boscos i als seus 
valors associats vinculats als serveis ambientals, enfocament que ha de facilitar la 
transició cap a una bioeconomia sostenible a nivell europeu. 

http://www.santceloni.cat/document.php?id=17860
http://www.santceloni.cat/document.php?id=17860


Aquesta declaració institucional de suport del Govern al projecte de creació del Museu 
coincideix precisament amb el Dia Internacional dels Boscos que se celebra cada any 
el 21 de març. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha 
organitzat diversos actes per a aquesta setmana que pretenen donar a conèixer els 
valors i la importància de tots els tipus d’ecosistemes boscosos, que alberguen el 80% 
de la biodiversitat. 

Aquest any i sota el lema “Els boscos i l’energia”, l’Organització de les Nacions Unides 
per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) commemora el Dia Internacional dels Boscos 
amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la importància dels ecosistemes 
boscosos.   
 
Catalunya és un país de boscos, amb un 64% de la superfície és forestal, amb poc 
més de 2 milions d’hectàrees i un increment d’entre 3 i 4 milions de m3 l’any de les 
masses forestals. Aquestes dades indiquen que el terreny forestal es pot considerar 
una autèntica infraestructura verda de Catalunya i per tant amb un gran potencial 
social, mediambiental i econòmic. 
 
L’estratègia de la biomassa que desenvolupa el Govern de la Generalitat prioritza 
l’aprofitament dels usos energètics de la fusta atenent a criteris d’eficiència i  de no 
dependència de les energies fòssils. Així, ajuda a potenciar el sector forestal i a 
dinamitzar els aprofitaments de la superfície arbrada de Catalunya. Precisament una 
de les prioritats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació és 
activar la gestió forestal dels boscos de Catalunya a través d’aquest aprofitament 
energètic i, especialment, de l’aprofitament tèrmic de la biomassa de proximitat. 
 Aquesta gestió contribueix a garantir una silvicultura sostenible, imprescindible per a 
la conservació del medi natural i, alhora, reduir el risc d’incendis associat a 
l’acumulació de combustible als boscos de Catalunya. 

Més informació sobre el museu aquí 

 
 

L’Ajuntament avança en la promoció de la Formació Professional Dual en l’àmbit 
Químic al Baix Montseny  

L’Ajuntament de Sant Celoni segueix treballant en la promoció de la Formació 
professional en l’àmbit Químic al Baix Montseny i la seva àrea d’influència. Aquest 
dilluns, va venir a Sant Celoni el director General de Formació Professional del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, Melchor Arcarons, acompanyat de la 
directora dels Serveis Territorials, Carmina Pinya, per reunir-se amb l’Ajuntament, 
l’equip directiu de l’Institut Baix Montseny i una delegació de representants de les 
indústries químiques del Baix Montseny (UNION QUIMICO – FARMACEUTICA S.A. 
(UQUIFA), ECOLOGIA QUIMICA S.A. (TRADEBE), CRODA IBERICA S.A. (MEVISA), 
OXIRIS CHEMICALS S.A., ARKEMA QUIMICA S.A. i RANKE QUIMICA, S.A. (GRUP 
ALMIRALL). 

L’objectiu de la trobada era analitzar la viabilitat d’implantar un cicle formatiu de grau 
superior de Química industrial, en modalitat dual,  a Sant Celoni, per tal de donar 
cobertura a l’àmplia demanda que fa el teixit industrial.  A nivell general, un 90 % dels 
estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior de Química tenen feina. La proposta 
d’implementació d’aquests estudis al municipi compta, també, amb el suport de la 
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic  i de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona. 

http://www.santceloni.cat/departament.php?id=147


Tot seguit a la reunió, els assistents van visitar la planta de producció de l’empresa 
OXIRIS CHEMICALS, S.A., guiada pel Director de Producció i altres tècnics, que van 
oferir una informació molt completa del funcionament de la planta i en concret del lloc 
de treball analitzat. També, va guiar la visita el primer alumne del CFGS de Química 
industrial, en modalitat dual, de Blanes que, un cop acabades les pràctiques, s’ha 
inserit amb èxit a la plantilla de l’empresa.  En el cas concret d’aquesta empresa, el 
curs 2017 - 2018 compta amb 3 nous treballadors incorporats a través de la formació 
dual del cicle formatiu de Blanes. 

 

12 idiomes diferents es van unir per celebrar el Dia Mundial de la Poesia a Sant 
Celoni 

El dia 21 de març va ser proclamat per la UNESCO Dia Mundial de la Poesia. Per 
festejar-lo la poetessa Antònia Vicens ha escrit el poema La poesia, que s’ha traduït 
del català a vint llengües més, les altres oficials a Catalunya i algunes d’escollides 
entre les que parlen els altres ciutadans del país.  

L’Oficina de Català de Sant Celoni i la Biblioteca l’Escorxador es van sumar, dimecres 
22 de març, a la celebració del Dia Mundial de la Poesia amb l’organització d’una 
lectura de poemes, en què hi van assistir una cinquantena de persones. 
 
En el transcurs de l’activitat, la qual s’emmarca en els diversos actes que s’han fet 
arreu,  es van adreçar unes paraules d’agraïment per la participació i, alumnes dels 
Cursos de Català van llegir el poema La poesia en català i en la seva llengua materna 
– alemany, anglès, àrab, castellà, eusquera, francès, gallec, italià, mandarí i romanès. 
Igualment, en Pablo del bàsic 1 ens va traduir el poema en portuguès i també el vam 
poder escoltar.  

A més a més, es van recitar altres poemes en català, castellà i rus i, en Joan, usuari 
de la Biblioteca, ens va versificar un poema de creació pròpia;  i... aprofitant que era el 
Dia Mundial de l’Aigua vam poder escoltar el poema Font de Sant Marçal de Guerau 
de Liost. 

http://www.bibliotecasantceloni.blogspot.com.es/  Bloc de la Biblioteca l’Escorxador    

http://www.lletrescatalanes.cat  El portal de les lletres catalanes 

http://blogs.cpnl.cat/emocionatamblapoesia/ Bloc Emociona’t amb la poesia 

 

 
Els Tallers ALIF d'iniciació a la llengua àrab arriben aquesta setmana a l'Escola 
L'Avet Roig  

L’Associació Almadaa Horitzons amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni 
ha organitzat uns tallers d’introducció a la llengua àrab per a alumnes de primer a sisè 
de primària i per a les seves famílies de totes les escoles de Sant Celoni. Aquesta 
setmana és el torn del darrer centre, l’Escola l’Avet Roig. L’objectiu d’aquesta activitat 
és afavorir el coneixement i reconeixement de forma positiva del domini d’una altra 
llengua i d’una altra cultura d’origen. Els participants a saludar, l’alfabet, el nom dels 
colors i els números junt amb els seus i filles de manera molt lúdica i divertida. Els 
tallers consten de dues sessions de 90 minuts, de 17 a 18.30 h, i són totalment 

http://www.bibliotecasantceloni.blogspot.com.es/
http://www.lletrescatalanes.cat/
http://blogs.cpnl.cat/emocionatamblapoesia/
http://www.santceloni.cat/document.php?id=17860
http://www.santceloni.cat/document.php?id=17860


gratuïts. Els alumnes reben un formulari d'inscripció a la seva escola, i han d'anar 
acompanyats d'un adult. 

 

Bona participació als tallers per a pares i mares d'infants de 0 a 3 anys 
organitzats per l’Ajuntament 
Contes i narracions per créixer és el tema del nou taller previst per dijous 30 de 
març 

La nova oferta de tallers per a pares i mares de 0 a 3 anys engegada aquest curs per 
l'Ajuntament de Sant Celoni està tenint molt bona acollida. Cada mes es proposa un 
taller amb la intenció d'acompanyar les famílies en l'educació dels fills i filles durant 
aquesta primera etapa. Es tracta d’un espai on els pares i mares poden trobar suport, 
comprensió, escolta i alguna que altra eina per gaudir de les seves experiències com a 
família. Els Tallers, que són gratuïts,  els dinamitzen dues educadores i es fan tots els 
darrers dijous de cada mes, de dos quarts de 6 a 7 de la tarda, a la sala polivalent de 
l'escola bressol municipal El Blauet.  

La propera trobada serà dijous 30 de març i es compartiran Contes i narracions per 
créixer. Les persones interessades s’han d’inscriure omplint un formulari que trobaran 
al web www.santceloni.cat/formularis 

 

El 28 de març es podrà demanar hora a la Policia local per renovar-se el DNI a 
Sant Celoni 

Dimarts 28 de març es podrà reservar hora per efectuar la renovació del DNI, que es 
durà a terme els dies 5 i 7 d'abril per part del personal de la Comissaria de Policia de 
Granollers. Per efectuar la reserva caldrà presentar-se a la seu de la Policia Local amb 
el DNI a renovar el dia 28 de març a partir de les 8 del matí. La reserva no cal que la 
faci l'interessat però  sí que ha de portar el DNI de la persona per qui demani hora. 
Aquest servei està reservat a les persones empadronades a Sant Celoni i La Batllòria. 

 
Una cinquantena de celonins participen a la tercera passejada del programa "A 
cent cap els cent"  

Una cinquantena de persones de Sant Celoni han participat aquesta setmana a la 
tercera passejada del programa "A cent cap els cent", un projecte organitzat per l'Àrea 
d'Esports de la Diputació de Barcelona adreçat a la gent gran, i del qual en formen part 
una cinquantena de municipis de la demarcació, entre els quals, Sant Celoni. 

L'itinerari va transcórrer pel terme del Prat de Llobregat. De bon matí, a les 9.30 h, els 
participants van arribar al punt de trobada on els esperava un esmorzar. Tot seguit, 
van iniciar la passejada, passant pel mirador dels avions, la platja del Prat, i fins arribar 
finalment al Parc nou, on van fer un dinar. En total, 9,5 km. compartits amb gent de 
Santpedor, Igualada i el municipi acollidor.  

 


