NOTA DE PREMSA
23 de novembre de 2017

•

Música i poesia per commemorar el Dia Internacional contra la violència
de gènere a Sant Celoni aquest dissabte a partir de les 18.30 h a la plaça
de la Vila. Actuació musical, poesia amb Pau Gener i Andrea Peña i
xocolatada

•

L'ajuntament necessita contractar de forma urgent 4 joves inscrits al
programa de Garantia Juvenil: una plaça de Peó, dues d'Auxiliar
administratiu i una altra de Tècnic de Promoció Econòmica. Consulteu
totes les ofertes a www.santceloni.cat/ofertesdefeina

•

Últims dies per apuntar-vos al curs gratuït d'Auxiliar administratiu al Sax
Sala

•

Nous cursos a l'Escola d'Adults: conversa en anglès, informàtica i
graduat en ESO. Les preinscripcions i entrevistes d'orientació comencen
de l'1 al 12 de desembre

•

El restaurant Antull guanya el Corretapes 2017. Felicitats!

•

Les V Jornades de la Memòria Històrica han recordat la mobilització dels
celonins al front durant la Guerra Civil espanyola

•

La 15a Anatomia del còmic celoní aplega 40 treballs dels 775 que es van
presentar. L’any vinent s’editarà una col·lecció especial amb els 15
números

•

Aquestes festes, Sant Celoni participa a la campanya I tu, jugues en
català?

•

La Policia Local promou la venda d'Escuts solidaris per lluitar contra el
càncer infantil

•

L'Hospital de Sant Celoni obté el premi TOP 20 2017 a la Gestió
Hospitalària Global

Música i poesia per commemorar el Dia Internacional contra la violència de
gènere a Sant Celoni aquest dissabte a partir de les 18.30 h a la plaça de la Vila
Actuació musical, poesia amb Pau Gener i Andrea Peña i xocolatada

La Plataforma d'Iniciatives per l'Equitat entre gèneres (PIEG) i l’Ajuntament de Sant
Celoni organitzen aquest dissabte un acte per commemorar el Dia Internacional contra
la violència de gènere a Sant Celoni. Concretament a la plaça de la Vila a partir de les
18. 30h, hi haurà l’actuació musical: Ellas me cubren a versos. Veinte países, veinte
mujeres. Música i poesia a càrrec de Lobato Gonsales, cantautora amb poemes
cantats de diferents poetesses d'Amèrica Llatina. Tot seguit, lectures a càrrec dels
poetes Pau Gener i Andrea Peña i per acabar, coca i xocolatada. En cas de pluja
l'activitat es traslladarà al Cafè de l'Ateneu.
D’altra banda, per commemorar el Dia internacional per l’eliminació de la violència
envers les dones, la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l’Oficina de
les Dones i LGTBI han elaborat conjuntament l’Especial 25N. En aquest especial de la
Biblioteca Virtual s’ofereixen un seguit de recursos com per exemple assaigs,
novel·les, pel·lícules, audiovisuals, contes, còmics i informació d’interès entorn les
violències masclistes (organismes especialitzats, estadístiques, entitats etc.).

L'ajuntament necessita contractar de forma urgent 4 joves inscrits al programa
de Garantia Juvenil: una plaça de Peó, dues d'Auxiliar administratiu i una altra
de Tècnic de Promoció Econòmica
Consulteu totes les ofertes a www.santceloni.cat/ofertesdefeina
L'ajuntament necessita contractar de forma urgent 4 joves inscrits al programa de
Garantia Juvenil: una plaça de Peó, dues d'Auxiliar administratiu i una altra de Tècnic
de Promoció Econòmica. El Servei Municipal d'Ocupació ha informat d’aquesta i de
noves ofertes de feina a www.santceloni.cat/ofertesdefeina
Si esteu interessats en alguna d'aquestes ofertes, contacteu amb 938674175 i/o
orientaciolaboral@santceloni.cat

Últims dies per apuntar-vos al curs gratuït d'Auxiliar administratiu al Sax Sala
El proper dijous 30 de novembre a les 11 es farà a Sax Sala la selecció d'alumnes per
al curs de Certificat de Professionalitat d'Operacions auxiliars en serveis administratius
i generals. Qui estigui interessat, té fins a aquest dia per apuntar-se.
El curs s'adreça prioritàriament a treballadors en situació d'atur, però no
exclusivament. És totalment gratuït, no es requereixen requisits d'accés, i tot el
material és facilitat pel centre. Les entrevistes es faran el 4 i 5 de desembre, i les
classes s'iniciaran el 19 de desembre. L'horari lectiu és de matins, de dilluns a dijous,
al mateix Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.
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. Es tracta d'una titulació oficial, reconeguda a l'estat
espanyol i a la Comunitat Europea.
S'ofereix una formació de qualitat amb docents acreditats, que inclou sessions teòricopràctiques, orientació laboral i pràctiques en empreses del sector.

Més informació i inscripcions al tel. 938674175, al web
www.santceloni/formacioocupacional o a l'adreça de correu formacio@santceloni.cat.

Nous cursos a l'Escola d'Adults: conversa en anglès, informàtica i graduat en
ESO
Les preinscripcions i entrevistes d'orientació comencen de l'1 al 12 de desembre
L'Escola d'Adults del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny que es troba al
Sax Sala ja ha programat els cursos del segon trimestre del curs 2017-18, on destaca
la nova oferta formativa de Conversa en anglès, Alfabetització digital i Graduat en
Educació Secundària.
+Conversa en anglès (diversos nivells)
•

•
•

Nivell 1: grup A: divendres de 9:30 a 11 h, del 12 de gener al 23 de març de
2018
grup B: dimarts de 17 a 18:30 h, del 9 de gener al 20 de març de
2018
Nivell 2: dilluns de 17 a 18.30 h, del 8 de gener al 19 de març de 2018
Nivell 3: dijous de 17 a 18.30 h, de l´11 de gener al 22 de març de 2018

+Alfabetització digital (diversos nivells)
•
•
•

Nivell 1: dimarts i dijous de 19 a 20:30 h, del 9 de gener al 22 de març de 2018
Nivell 2: dimarts i dijous de 16 a 17:30 h, del 9 de gener al 22 de març de 2018
Nivell 3 : dilluns i dimecres de 18:30 a 20 h, del 8 de gener al 21 de març de
2018

+Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Per accedir-hi s'han de tenir 18 anys (o 16 anys en casos específics) o bé complir-los
durant l'any natural en què s'inicia la formació.

Les preinscripcions i entrevistes d'orientació comencen de l'1 al 12 de desembre. Cal
sol·licitar l'entrevista d'orientació formativa per telèfon (93 867 41 75), presencialment
(Montserrat, 28) en horari d'atenció al públic (de 9 a 14h, i de 16 a 20h), o mitjançant el
web municipal. La preinscripció es farà els dies 11 i 12 de desembre.

El restaurant Antull guanya el Corretapes 2017. Felicitats!
La 6à edició del Corretapes, concurs de tapes entre els restaurants de Sant Celoni que
el públic ha pogut gaudir entre el 6 i el 15 d'octubre en el marc de la Setmana del Bosc
ja té guanyador: la tapa presentada pel restaurant Antull s'ha guanyat les preferències
del públic, davant de les propostes presentades pels altres set restaurants participants:
3JJJ, Blanc, Dori-dori, I'm sorry Loli, La Bodegueta, La Jaima i Mystika.
Prop de 100 persones han participat degustant un mínim de quatre tapes
d'establiments diferents, i han dipositat les butlletes amb les puntuacions. Sobre un
màxim de 5, La tapa Salmó amb textures que presentava l'Antull ha rebut una
puntuació mitjana de 3,83 punts, seguida del Soljam del Bar 3JJJ, amb 3,62, i de la

tapa de I'm sorry Loli, Botifarra negra amb parmentier de bolets i ous de guatlla, amb
2,88. L'establiment guanyador rebrà un premi consistent en una campanya de
publicitat a l'emissora municipal Punt 7 Ràdio, valorada en 300 euros.
Les persones que han participat en la votació també han entrat en un sorteig d'un àpat
per a dues persones en qualsevol dels establiments participants. El guanyador ha
estat Claudi Gómez.
Felicitats a tots el participants i als guanyadors!
Les V Jornades de la Memòria Històrica han recordat la mobilització dels
celonins al front durant la Guerra Civil espanyola
Durant la setmana del 10 al 17 de novembre, el Grup de Recerca de la Memòria
Històrica de Sant Celoni, amb la col·laboració de l'Institut Baix Montseny, la Biblioteca
l’Escorxador, l'Escola Municipal de Música i l'Ajuntament de Sant Celoni un dut a terme
una nova edició de les Jornades de la Memòria Històrica a Sant Celoni, aquest cop
centrades en la mobilització dels soldats fills de la vila al front, durant la Guerra Civil
espanyola.
Al llarg d'aquests set dies, s'han succeït les conferències de diversos historiadors,
presentacions de llibres, projeccions de documentals i actes de reparació i record, però
segurament els moments més memorables han estat els protagonitzats pels testimonis
vius de la contesa bèlica, que han compartit amb un nombrós públic les seves
vivències i records.
D'entre tots els actes celebrats es podria destacar la conferència de l'equip de TV3 que
va rodar la sèrie documental Trinxeres, el dia de la inauguració de les Jornades, amb
una sala Bernat Martorell plena a vessar i una participació del públic molt viva. També
cal destacar l'acte del diumenge dia 12 al Cementiri municipal, on alumnes de l'Institut
que aquest any han visitat al camp de Mauthausen van recordar Jaume Pujolàs
Culobrans, un dels celonins deportats allà. Tot i que Pujolàs va sortir viu del camp,
estava molt malalt i va morir a Sant Celoni al cap de poc, amb només 49 anys. L'acte
va ser molt emocionant, tant pels familiars presents com pel públic assistent. I, per
últim, també seria destacables els testimoniatges de na M. Dolors Blanché , que va
parlar sobre La recerca de Josep Blanché, l’oncle que va morir al front, i en Salvador
Bordoy, que va parlar sobre L’impacte de la guerra al poble per a un nen de 12 anys

La 15a Anatomia del còmic celoní aplega 40 treballs dels 775 que es van
presentar
Diumenge, 12 de novembre, a les 6 de la tarda, es va fer la presentació del 15è i
darrer número de l´Anatomia del còmic celoní, aquest any sota el títol “NOVES
GENERACIONS”, ja que ha estat confeccionat gràcies als treballs presentats al
concurs organitzat per l´Escola de dibuix El Taller de quadres i vinyetes, de Xavi
Plana, amb la col·laboració de l´Ajuntament de Sant Celoni, on han pogut participar
tots els alumnes de primària i secundària de les escoles de Sant Celoni i La Batllòria, i
ho han fet presentant-se en dues categories, de 6 a 11 anys i de 12 a 16 anys.
Els participants van desenvolupar una seqüència de 4 o 6 vinyetes en blanc i negre
que representés una metamorfosi (transformació) d´un ésser (persona, animal o
vegetal) o un objecte. El jurat, format per Edu Ducròs (artista plàstic i pedagog,

Anatomia del còmic celoní núm. 2), Xavier Garcia “Garci” (dibuixant i artista visual,
Anatomia del còmic celoní núm. 5), Lluís Molina (artista plàstic, professor d´art,
Anatomia del còmic celoní núm. 10), Josep Maria Valls (emprenedor i activista cultural,
impulsor de la revista Esclat – de còmic) i Xavi Plana (artista plàstic, professor de
dibuix i coordinador de la revista Anatomia del còmic celoní i autor del núm. 3), va
haver d´escollir entre els 775 treballs presentats, seleccionant-ne 40 que van ser
inclosos al “NOVES GENERACIONS”. En el mateix acte, l´alcalde Francesc Deulofeu i
el mateix Xavi Plana, van entregar els premis del concurs.
Categoria de 6 a 11 anys
1r premi, Sergi Torres, 11 anys (Cor de Maria)
2n premi, Eleen Marin, 6 anys (Escola Montnegre)
3r premi, Abril Ponce, 9 anys (Escola Montnegre)
Categoria de 12 a 16 anys
1r premi, Maria Pascual, 12 anys (Cor de Maria)
2n premi, Annabel Cabezas, 14 anys (Avet Roig)
3r premi, Laia López, 15 anys (Avet Roig)
Els premis consistien en:
• 1r premi: una tablet
• 2n premi: un lot de còmics per valor de 80 €
• 3r premi: un lot de material de dibuix per valor de 61 €
Amb aquesta 15a Anatomia del còmic celoní es tanca el projecte i l´any vinent
s´editarà una col·lecció especial amb els 15 números.

Aquestes festes, Sant Celoni participa a la campanya I tu, jugues en català?
Sant Celoni s'afegeix un any més a la campanya I tu, jugues en català? per fer
visibles, coincidint amb les festes de Nadal i Reis, els jocs i les joguines en català per
fomentar-ne l'ús i el consum. 6x3 Premsa i papereria, Llibreria Alguer Set, Can
Bilbeny, Can Lluís, Cucut Joguines, Llibreria Els 4 Gats i Tretze Vents són els
establiments adherits a la campanya i ja disposen de la caixa vermella i d’adhesius
distintius enganxats a cada joc en català, amb l'objectiu que siguin fàcilment
identificables pels clients.
Al web www.cpnl.cat/jocs hi trobareu un cercador amb l'oferta de jocs i joguines en
català amb filtres per paraula clau, categoria o edat que es poden trobar al mercat, així
com la llista dels establiments adherits a la campanya.
D'altra banda, l'app "Jocs en català", que es va estrenar el 2015, presenta enguany
l'aplicació per a dispositius mòbils en IOS i Android. Aquesta APP ofereix un cercador
de jocs i joguines i disposa d'informació sobre els comerços que donen suport a la
campanya.

La Policia Local promou la venda d'Escuts solidaris per lluitar contra el càncer
infantil
La Policia Local de Sant Celoni juntament amb la de Caldes de Malavella i Hostalric
han posat en marxa una iniciativa solidària per recaptar diners destinats a la lluita
contra el càncer infantil. La proposta s'anomena "escuts solidaris" i consisteix en la
venda d'uns escuts brodats d'aparença similar als oficials de la Policia Local, un per
cada municipi. Hores d'ara, ja s'hi han afegit una quinzena de Policies locals de
municipis del país. A la imatge podeu veure el de Sant Celoni.
L'escut porta una cola termoadhesiva al dors, que permet fixar-lo a qualsevol peça de
roba simplement passant-li la planxa. D'aquesta manera, es pot enganxar fàcilment a
camises, dessuadores, motxilles, etc.
El preu de cada escut solidari és de 4 euros i la recaptació anirà íntegrament a
l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els podeu adquirir a la comissaria de la
Policia Local (c. Santa Fe, 52), i a diverses botigues de la Vila, o a l’estand de
l’Ajuntament els dies 2 i 3 de desembre durant la Fira de Nadal.

L'Hospital de Sant Celoni obté el premi TOP 20 2017 a la Gestió Hospitalària
Global
L'Hospital de Sant Celoni ha estat reconegut amb el premi TOP 20 a la Gestió
Hospitalària Global, classificant-se en el primer lloc en la categoria d'Hospitals
generals petits. El Dr Jordi Roca, director gerent de l'Hospital de Sant Celoni, ha
recollit el guardó a la 18a Conferència Hospitals TOP 20 que ha tingut lloc aquest
dijous a Madrid.
Els premis TOP 20 estan organitzats per l'empresa de serveis d'informació sanitària
IASIST i premien la qualitat assistencial dels centres i la gestió més eficient de l'estada
hospitalària. Enguany, dels 146 centres participants, 107 han estat hospitals públics i
39, privats. IASIST, per la seva banda i de manera excepcional, ha realitzat dos
anàlisis independents que mantenen l'esperit del TOP 20: reconèixer l'excel·lència dels
hospitals participants.
L'Hospital de Sant Celoni ja havia estat reconegut amb aquest guardó els anys 2008,
2009 i 2014.

