NOTA DE PREMSA
Divendres 27 d’abril de 2018

•

Millorar la vida de les persones grans, fomentar la cultura i el camí escolar
centren les propostes de l'Ajuntament jove 2018

•

Uns 300 escolars a la cloenda del 16è curset de Sardanes a les escoles

•

Dimarts 1 de maig, Inauguració del Camp de Futbol de la Batllòria. No us
ho perdeu!

•

Èxit de públic a la presentació del segon volum del col·leccionable
L'Abans. Sant Celoni. Recull gràfic 1965-1990

•

L'Escola d´Adults presenta per Sant Jordi la versió animada amb so del
conte Laila, escrit pels alumnes del curs Aprendre a llegir i escriure en tres
idiomes: català, soninké i àrab

•

Obert el període per participar al 28è Concurs de cartells de la Festa Major
de Setembre. 8 de juny, últim dia per presentar-se. Consulteu les bases a
www.santceloni.cat/FestaMajor

•

Localitzat un niu embrionari de vespa asiàtica a la zona de Virgili de Sant
Celoni gràcies a la col·laboració ciutadana

•

Una cinquantena de persones participen a la xerrada sobre Mobilitat
Internacional a Sax Sala. Dos espais d'assessories els dies 15 i 22 de maig
ajudaran a preparar l’estada a l’estranger

•

Inscripcions obertes per la sortida cultural del 5 de maig a Sant Cugat,
monestir i Celler modernista. Apunta-t'hi!

•

El joc d’enginy i llengua Endevina-la! torna als comerços de Sant Celoni i
la Batllòria. Enguany amb 85 establiments col·laboradors. Entra-hi i juga!

•

Alumnes de l'Ins. Baix Montseny reflexionen sobre Sant Celoni i l’entorn
en un taller dins del treball de reflexió per elaborar les línies estratègiques
del Pla d'Ordenació Urbanística de Sant Celoni (POUM)

•

La UPF premia el Treball de Recerca d'una alumna de l'Institut Baix
Montseny pel seu treball, Per què volen els avions? El túnel de vent,
escollit entre els 110 treballs presentats

•

Joan Dausà arriba a Sant Celoni amb la pre-estrena de seu àlbum Ara som
gegants el proper dissabte a les 8 del vespre. I música i amb caLORCAlor
diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Ateneu

Millorar la vida de les persones grans, fomentar la cultura i el camí escolar
centren les propostes de l'Ajuntament jove 2018
Ahir 26 d'abril es va celebrar el ple extraordinari per dotar de pressupost els projectes
que els centres educatius Col·legi Cor de Maria, Escola Avet Roig, Institut Baix
Montseny i Col·legi La Salle van presentar en el marc del projecte Ajuntament jove de
Sant Celoni.
Enguany, el ple no va votar un projecte guanyador, sinó que seguint els criteris que
marcaven les bases aprovades en el Ple de l'1 de març passat, es van repartir els
6.000 € contemplats en el pressupost anual entre els diferents centres educatius
participants.
Seguidament, els 4 grups d'alumnes de 4rt d'ESO van presentar en aquest ordre el
seu treball de recerca, obtenint la següent puntuació i subvenció:
Col·legi Cor de Maria
Nom del projecte: Pack sènior. Projecte per millorar la qualitat de vida a les persones
grans sense recursos
Autors: Laia Bassa, Ignasi Colàs, Pau Deumal, Ariadna Font, Raül Martínez
Descripció: Aquest projecte es tracta d'elaborar un kid bàsic de salut, motricitat,
higiene i entreteniment per millorar la qualitat de vida de la gent gran de Sant Celoni
sense recursos per poder-lo posar en pràctica amb diferents avis i àvies durant el
tercer trimestre.
Puntuació: 224 punts
Subvenció: 1.564,61 €
Escola L'Avet Roig
Nom del projecte: Circuit escènic
Autors: Roger Serrat, Pol Gómez, Intissar El Addab
Descripció: El projecte Circuit escènic consisteix en oferir tres espectacles a 3 espais
diferents (Sax Sala, Can Ramis i el bar de l’Ateneu) i tres disciplines diferents (ball,
música en directe i teatre) alternativament. S'organitzen 3 grups, que aniran rotant en
els diferents espais en un període de temps d’una hora i mitja.
Puntuació: 212 punts
Subvenció: 1.480,79 €
Institut Baix Montseny
Nom del projecte: Camí escolar-sansa bici
Autors: Judit Moya Jose Luis Gonzalo, Anaïs Barbarà, Júlia Berenguer, Nicole
Chicaiza
Descripció: El projecte Creem un camí escolar es centra en l'estudi de la possibilitat
de marcar un camí escolar per als alumnes del Soler de Vilardell i l'Institut Baix
Montseny des de diferents punts del municipi i fer actuacions per potenciar-ne l'ús. Es
complementa amb l'anàlisi i la proposta d'implementar el bicing a Sant Celoni.
Puntuació: 194 punts
Subvenció: 1.355,06 €
Col·legi La Salle
Nom del projecte: Ajuda a la tercera edat
Autors: Irene Garcia, Marcel Garzón,Pau Campillo, Marc Campeny, Marçal Lombarte,

Adán Trevejo
Descripció: Aquest projecte consisteix en realitzar diferents activitats
d'acompanyament a gent gran de Sant Celoni seleccionats des de l'Àrea de Comunitat
i segons necessitats detectades (jocs de taula, exercicis diaris, compres, ajuda amb
les noves tecnologies, ajuda en l'organització i neteja de la llar, mantenir conversa...)
Puntuació: 229 punts
Subvenció: 1.599,54 €

Uns 300 escolars a la cloenda del 16è curset de Sardanes a les escoles
Divendres 28 d'abril al matí s'ha celebrat la cloenda del setzè curset de Sardanes, en
el qual han participat alumnes de 3r i 4t de primària de les escoles Montnegre, Soler
de Vilardell, Pallerola, L'Avet Roig, La Salle, La Tordera i Cor de Maria. La música ha
anat a càrrec de la Cobla La Principal de Terrassa.
Aquest curset té l'objectiu de promoure la cultura popular catalana i ensenyar els
passos bàsics de la sardana i altres danses tradicionas catalanes. Per a aquesta
ocasió, s'han ballat 3 sardanes per colles (2 curts i 2 llargs) i una sardana curta de
germanor (2 curts i 2 llargs). Finalment, la cobla també ha tocat per a tothom qui
volgués participar.

L'Escola d’Adults presenta la versió animada amb so del conte Laila en tres
idiomes: català, soninké i àrab
Aquest Sant Jordi a l'Escola d'Adults de Sant Celoni, s'ha presentat el conte cooperatiu
Laila, que els alumnes d'Aprendre a llegir i escriure de nivell 1 van escriure el curs
passat. Per a aquesta ocasió s'ha fet una versió animada amb so del conte en tres
idiomes: català, soninké i àrab. Aquestes són les principals llengües parlades per les
alumnes que van crear-lo.
Es tracta d'un projecte d'escriptura col·lectiva on els alumnes van construir la història i
els personatges combinant el treball d'aprenentatge de vocabulari amb l'elaboració del
text. La idea del mur, va sorgir de seguir el projecte Superant Foscors, córrer per la
Franja de Gaza, un projecte de dos atletes celonins que el març de 2017 van recórrer
el perímetre de la Franja de Gaza.
Sobre les imatges animades del conte, les alumnes dels ensenyaments inicials de
l'Escola d'Adults, hi han posat veu. La traducció del conte ha suposat un treball
intensiu i molt enriquidor per a totes les participants. Per una banda la comprensió del
text en català i per l'altre la cerca de les paraules més adequades en la seva pròpia
llengua.

Ja podeu participar al 28è Concurs de cartells de la Festa Major de Setembre
Teniu fins divendres 8 de juny per presentar els vostres treballs

Si voleu participar en aquest concurs podeu portar els vostres treballs a l'Àrea de
Cultura fins el divendres 8 de juny. Les bases del concurs les podeu descarregar a
www.santceloni.cat/FestaMajor

Localitzat un niu embrionari de vespa asiàtica
Ha estat possible gràcies a la col·laboració ciutadana
Niu vespa asiàtica, fotografia d’Antoni Armengol Gràcies a la col·laboració ciutadana,
aquesta setmana s'ha localitzat un niu embrionari de vespa asiàtica o vespa velutina a
la zona del Virgili de Sant Celoni. El niu es trobava al porxo d'entrada d’una casa
particular. Un cop es va comprovar que, efectivament, es tractava d'aquesta espècie,
el niu ha estat retirat per un expert i s'ha evitat la proliferació d'un niu secundari amb
milers de vespes obreres. Més informació sobre la vespa asiàtica a aquest enllaç.

Dimarts 1 de maig, Inauguració del Camp de Futbol de la Batllòria. No us ho
perdeu!
Des de fa unes setmanes, la Batllòria gaudeix del Camp de futbol amb gespa artificial.
Les obres de remodelació han permès millorar les instal·lacions amb un camp de
futbol 11, dos camps transversals de futbol 7, s’han adequat els espais per al públic,
els accessos i s’han renovat els serveis i la megafonia.
L’Ajuntament de Sant Celoni conjuntament amb el Club Esportiu la Batllòria volem
compartir amb tot el veïnat aquesta esperada millora per al poble i per això us
convidem a assistir a l’acte d’inauguració que tindrà lloc dimarts 1 de maig a les
16.45h. Durant tot el dia, el camp estarà de festa amb partits de totes les categories
que començaran a les 9.30 h del matí i acabaran a les 9 del vespre.
Com a veïns i veïnes que en sou, us convidem especialment a assistir-hi. Ens
encantarà poder-vos-hi saludar.

Una cinquantena de persones participen a la xerrada sobre Mobilitat
Internacional a Sax Sala
Dos espais d'assessories els dies 15 i 22 de maig ajudaran a preparar l’estada a
l’estranger amb voluntariats, treball,...
El 24 d'abril va tenir lloc una xerrada sobre mobilitat internacional al Centre de
Formació d'Adults Baix Montseny amb la participació de TACC (Taller d’art, cultura i
creació) i COCAT (Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals
de Catalunya). Es va presentar un ampli ventall d'oportunitats i ofertes per gaudir
d’estades a l'estranger en el marc de programes d'intercanvi juvenil, voluntariat, feina a
l’estranger, camps de treball, etc.
Són experiències molt diverses amb durades que poden anar des de dues setmanes a
un any i que gaudeixen de condicions d’accés i permanència molt interessants. Hi van
participar una cinquantena de persones i, al llarg de la sessió, van tenir l'oportunitat de
compartir informació i resoldre dubtes.

Al final de la sessió es van facilitar dos espais d'assessories (dimarts 15 i 22 de maig,
de 17h a 20h) si voleu rebre ajuda per començar a encarar aquest nou repte. Es poden
demanar trucant al Servei d’administració de Sax Sala, al telèfon 93 867 41 75.

Xerrada: “Vull ser Youtuber” amb la doctora en sociologia Liliana Arroyo, aquest
dijous a les 7 de la tarda a la sala Bernat Martorell
Dins el Cicle de xerrades per a pares i mares 2018 (0 a 16 anys)
La quarta xerrada del cicle de xerrades per a pares i mares a Sant Celoni tindrà lloc
avui dijous 26 d'abril a les 19h a la sala Bernat Martorell sota el títol: "Vull ser
Youtuber" i que presentarà l'AMPA Institut Baix Montseny i serà conduïda per Liliana
Arroyo, que és doctora en sociologia i investigadora especialitzada en revolució digital i
transformació social a ESADE.
La Revolució digital i els nous hàbits de conducta i relació entre nosaltres, l'ús de les
xarxes socials de forma compulsiva i l'impacte social dels influencers, youtubers i
bloggers, gent anònima que es converteixen en referents socials, seran els temes de
la quarta xerrada del cicle. La Liliana Arroyo ens explicarà aquests fenòmens socials i
els efectes positius i negatius que poden tenir en els nostres fills i filles.
Cicle de Xerrades per a pares i mares d'infants i joves de 0 a 16 anys 2018

Èxit de públic a la presentació del segon volum del col·leccionable L'Abans. Sant
Celoni. Recull gràfic 1965-1990
El divendres 20 d'abril es va presentar a Can Ramis el col·leccionable L'Abans. Sant
Celoni, recull gràfic 1965-1990, realitzat per Josep M. Abril. A l'acte, que va tenir molt
bona acollida, hi van participar l'alcalde, Francesc Deulofeu; Pere Tarridas, autor del
pròleg del llibre, Jaume Alcàzar, coordinador del volum, i l'autor, Josep M. Abril, el qual
va fer referència als fets que van passar a Sant Celoni en el Sant Jordi de 1978, ara fa
40 anys.
L'obra s'editarà en 50 fascicles que es podran adquirir cada divendres a les llibreries i
papereries del poble. Les cobertes del volum i el primer fascicle ja estan disponibles
gratuïtament en aquests establiments. El llibre contindrà unes 1.000 fotografies
corresponents als anys seixanta, setanta i vuitanta, classificades en set grans apartats:
festes i tradicions, gestió institucional, ensenyament, cultura i entitats, món del treball,
esports i lleure, i urbanisme. L'obra està publicada per l'editorial Efadós, especialitzada
en llibres d'història gràfica. És la mateixa editorial que, fa uns anys, va editar el primer
volum de Sant Celoni: L'Abans. Sant Celoni, recull gràfic 1880-1965.

Alumnes de l'Ins. Baix Montseny reflexionen sobre Sant Celoni i l’entorn en un
taller participatiu
L’activitat s’emmarca dins del treball de reflexió per elaborar les línies
estratègiques del Pla d'Ordenació Urbanística de Sant Celoni (POUM)
En el marc del treball de reflexió per elaborar les línies estratègiques que han de regir
la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística de Sant Celoni (POUM), els alumnes de
primer de batxillerat i de cicles de l'Institut Baix Montseny han participat en un taller de
creació compartida per reflexionar conjuntament sobre l'estat actual i futur de Sant

Celoni. L'objectiu de l'activitat era escoltar als joves de Sant Celoni per tal de saber la
seva visió sobre el municipi i l'entorn que els envolta reforçant la reflexió, la intuïció,
l'observació i la generació d'idees emocionalment significatives, que tinguin relació
directa amb el seu dia a dia i/o el de la seva família.
Què han fet els joves:
•
•
•
•

Reflexionar sobre el poble que tenim i el poble ciutat que els agradaria tenir
Analitzar aspectes que ens incumbeixen en el poble i quina influència tenen
sobre el nostre dia a dia
Estructurar i expressar pensaments i idees a partir d’una visió imaginaria Sant
Celoni
Cercar i plantejar idees i actuacions per construir un municipi millor

Tot plegat ha servit perquè els joves adoptin una actitud crítica respecte a Sant Celoni i
el seu entorn i puguin intercanviar i respectar les opinions dels companys/es.

Inscripcions obertes per la sortida cultural del 5 de maig a Sant Cugat, monestir i
Celler modernista. Apunta-t'hi!
Coneix el nostre patrimoni i la història del país
No us perdeu la nova Sortida Cultural organitzada per l'Ajuntament, una bona
oportunitat de conèixer el patrimoni i la història del país. En aquesta ocasió anirem a
Sant Cugat del Vallès. El 5 de maig farem un recorregut pel seu monestir, amb un
claustre que conté capitells romànics magnífics i l'església gòtica, acabada el 1337.
Visitarem també el Celler modernista, construït per Cèsar Martinell el 1921, amb una
exposició que explica el procés de l'elaboració del vi.
La sortida és a les 9 del matí, a la plaça Comte del Montseny, i l'arribada a Sant Celoni
està prevista cap a 2/4 de 2 del migdia. El preu total és de 13,5 €. Cal abonar 9,5 € pel
viatge en autocar, que podeu pagar en el moment de la inscripció mitjançant targeta de
crèdit a l'àrea de Cultura (Rectoria Vella). Els 4 € restants són per l'entrada i visita
guiada al monestir i al celler, que es recolliran al mateix autocar.
Si us voleu apuntar, teniu tots els detalls a aquest enllaç per fer la inscripció i el
pagament, o si necessiteu més informació, adreceu-vos a:
Àrea de Cultura (Rectoria Vella)
Tel. 93 864 12 13 (de 8 del matí a 3 de la tarda)
promocio.cultural@santceloni.cat
Les següents sortides seran Ripoll: el monestir i el Museu Etnogràfic (26 de maig) i
Exili: Camp de Ribesaltes i Prada de Conflent (23 de juny). Trobareu el programa de
sortides d'aquest trimestre al següent enllaç: www.santceloni.cat/sortidesculturals

El joc d’enginy i llengua Endevina-la! torna als comerços de Sant Celoni i la
Batllòria. Entra-hi i juga!
Enguany amb 85 establiments col·laboradors
El 20 d’abril ha arribat als comerços de Sant Celoni el joc Endevina-la! que pretén
promoure l'ús de la llengua catalana al comerç d'una manera lúdica i engrescadora. És
un projecte organitzat per l'Oficina de Català, l'Ajuntament de Sant Celoni i Òmnium

Cultural Baix Montseny amb la complicitat 85 comerços i es podrà participar fins el 27
de maig.
Per participar tan sols cal que entreu a l'establiment amb un cartell amb un jeroglífic de
l’Endevina-la!, rumieu una resposta, escriviu-la correctament en català, acabeu
d'omplir la butlleta i la dipositeu a l'urna que hi trobareu. Teniu fins el 27 de maig per
aprovar-vos als més de 80 comerços col·laboradors de Sant Celoni la Batllòria.
El dimecres 6 de juny, a les 16 h, al Sax Sala, es farà el sorteig públic i hi haurà tres
categories de premis:
•
•
•

Premi encertants menors de 16 anys: val de 40 € a bescanviar en una llibreria
de Sant Celoni (Els 4 Gats o l'Alguer Set).
Premi encertants adults: dues entrades per a alguns espectacles de la
programació estable de tardor 2018 del Teatre Ateneu i sopar al Bar del Teatre
Ateneu per a 2 persones.
Premi participant amb més jeroglífics encertats: dues entrades per a alguns
espectacles de la programació estable de tardor 2018 del Teatre Ateneu i sopar
al Bar del Teatre Ateneu per a 2 persones (en cas d'empat es farà un sorteig).

La UPF premia el Treball de Recerca d'una alumna de l'Institut Baix Montseny
El seu treball, Per què volen els avions? El túnel de vent, ha estat
escollit entre els 110 treballs presentats
Mireia Carvajal, estudiant de batxillerat a l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni, ha
estat premiada amb un primer accèssit pel seu Treball de Recerca a la 12a edició del
Premi UPF de Treball de Recerca en Enginyeria i Matemàtica.
El seu treball, Per què volen els avions? El túnel de vent, escollit entre els 110 treballs
presentats, consisteix en una explicació teòrica sobre el funcionament del sistema de
vol dels avions i en una part pràctica amb la construcció d'un túnel de vent i la
posterior experimentació amb ell. Amb l'accèssit concedit es podrà estalviar el 50% en
la matrícula de primer curs si es matricula a la Universitat Pompeu Fabra.
La cerimònia de lliurament va tenir lloc el divendres 13 d'abril, a l'auditori del campus
del Poblenou de la UPF. L'objectiu dels premis és potenciar l'interès de l'alumnat en
les àrees de la tecnologia i les matemàtiques.

Joan Dausà i caLORCAlor, les apostes d’aquest cap de setmana al Teatre Ateneu
de Sant Celoni
El músic santfeliuenc arriba amb la pre-estrena de seu últim àlbum
Dissabte 28 d’abril a les 8 del vespre el Teatre Ateneu de Sant Celoni obre les portes
al concert de pre-estrena de l’àlbum Ara som gegants del músic Joan Dausà. “No cal
ser gran per ser gegant. Només cal confiar en la vida. Tots hem estat gegants alguna
vegada. I ho tornarem a ser.” Aquest és el punt de partida d’Ara Som Gegants,
l’esperat tercer disc d’estudi de Dausà. Un disc lluminós que parla de la superació, tant
personal com social, amb cançons es mouen entre l’èpica de la quotidianitat, l’emoció i
en el convenciment que tot el que ens passa té un sentit que escapa a la raó.
Una posada en escena sorprenent, on l’artista reinventa el seu directe. El públic del
Teatre de Sant Celoni tindrà el privilegi de viure la pre-estrena en directe d’aquest nou

disc, amb un assaig amb públic on Dausà farà partícip al públic assistent de la màgia
que envolta aquest nou espectacle. Els multiinstrumentistes seràn Florenci Ferrer i
Núria Maynou. Aquest espectacle està inclòs en la Promoció Jove.
Diumenge 29 d’abril, La Fàbrica de Lied + Companyia Circ Los ens porten
caLORCAlor, un espectacle de llenguatge visual, poètic, musical i de circ que arribarà
al cor dels més menuts i dels més ganàpies.
Federico Garcia Lorca va escriure un poemari per a nens i nenes: Canciones para
niños. El compositor català Xavier Montsalvatge va musicar-lo i dedicar a la Caballé.
Són unes peces màgiques que ara es fonen en un espectacle amb Rosa Peláez, Igor
Buzato i Antonio Correa (intèrprets), Idoia Rodríguez (piano) i Mercè Bruguera
(mezzosoprano).

