
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Divendres 25 de maig de 2018 
 

• L'Ajuntament de Sant Celoni estrena una oferta estiuenca de tallers, 
cursos i activitats per a joves 

 
• Mostra d'Entitats 2018 aquest dissabte a la tarda. Vine i participa! 

 
• S’estrena amb èxit la fira MONTQUÍMIC per potenciar les vocacions 

químiques 
 

• Bona participació a l'última xerrada del Cicle per a Pares i Mares dedicada 
a l'aprenentatge de llengües 
 

• Aquest mes, 50% de descompte si us inscriviu al CME Sot de les 
Granotes 
 

• Vandalisme als magatzems dels horts municipals 
 

• La Batllòria homenatjarà aquest diumenge a 62 persones grans  
 

• La 34a Festa gran de l’Esplai de la gent gran de Sant Celoni celebra l’acte 
central aquest diumenge  

 

 
L'Ajuntament de Sant Celoni estrena una oferta estiuenca de tallers, cursos i 
activitats per a joves 

L'Ajuntament de Sant Celoni estrena una nova proposta destinada als joves: un 
programa d'activitats per realitzar el mes de juliol que van des d'un curs d'escalada, a 
sortides en BTT, a un parc vertical, taller de rap, iniciació al circ, percussió corporal, 
slimes o Dj fins a un curs intensiu d'anglès, de creació cinematogràfica, entre altres. 
Les opcions són molt variades. Et convidem a buscar les activitats que siguin del teu 
interès i a participar-hi. www.santceloni.cat/joves 

ACTIVITAT DATA PREU EDAT 

Intensiu Anglès- nivell mig 

Del 2 al 27 juliol 45 € a partir de 16 anys 

Sortida a un Parc vertical 6 juliol 10 € a partir de 12 anys 

Curs d'Escalada 11 i 13 juliol 15 € a partir de 12 anys 

Sortida "Humor amarillo" 20 juliol 10 € a partir de 12 anys 

http://www.santceloni.cat/20790
http://www.santceloni.cat/20791
http://www.santceloni.cat/20792
http://www.santceloni.cat/20793


Sortida en BTT + Paintball 25 i 27 juliol 15 € a partir de 12 anys 

Taller de Percussió corporal 10 juliol 5 € a partir de 12 anys 

Iniciació al circ 16 juliol 5 € a partir de 12 anys 

Rap, rimes i beats 

25 i 27 juny, 2 i 4 
juliol 

15 € a partir de 12 anys 

Taller d'slimes. Ciència divertida! 2 juliol 5 € de 12 a 16 anys 

El món a debat! 

3, 10, 17 i 24 
juliol 

5 € a partir de 13 anys 

Creació cinematogràfica 4 juliol 5 € a partir de 12 anys 

Taller iniciació Jocs de rol 2 juliol 5 € a partir de 13 anys 

Taller de Dj a confirmar 10 € a partir de 14 anys 

 

 

Mostra d'Entitats 2018 aquest dissabte a la tarda. Vine i participa! 

Dissabte, 26 de maig, a partir de les 5 de la tarda, a Sant Celoni celebrem un any més 
la Mostra d'Entitats. Si teniu ganes de conèixer part del teixit associatiu celoní veniu 
a fer una volta. Des de la plaça de l'Església fins a la plaça de la Vila, hi trobareu 
informació i activitats de la mà del Club Hoquei Línia Sant Celoni, Passaltpas Danses 
Del Món, Club Bàsquet Sant Celoni, Colla dels Montnegres, Progat Sant Celoni i la 
Batllòria, CUP, ERC-Am, Junts Per Catalunya, PSC, Ajuntament de Sant Celoni, Colla 
Bastonera Quico Sabaté, Lleteta, ANC, Òmnium Cultural, PAH Baix Montseny, Banc 
del Temps, Centre Excursionista Sant Celoni, Colla Gegantera Sant Celoni, 
Escola/Taller Jorca, Creu Roja Sant Celoni i la Batllòria, Associació de Donants de 
Sang, Club de Rol Alastor, AFA Soler de Vilardell, Puntaires Sant Celoni i AEG EROL 

• Tota la tarda, a les carpes de les entitats 
Tallers, jocs gegants, pràctica de bàsquet amb cistelles al carrer, porteria 
d'hoquei línia, exhibició de rol en viu a Can Ramis, donació de sang a Can 
Ramis i molt més. 

• A les 17.30 h, a la plaça de l'Església 
Taller-ballada de danses del món 
Organitza: Passaltpas, danses del món 

• A les 18 h, a la plaça de la Vila 
Ballada de gegants 
Organitza: Colla Gegantera de Sant Celoni 

• A les 18.30 h, a la plaça de la Vila 
Taller-ballada de country 
Organitza: Banc del Temps 

http://www.santceloni.cat/20794
http://www.santceloni.cat/20795
http://www.santceloni.cat/20796
http://www.santceloni.cat/20797
http://www.santceloni.cat/20799
http://www.santceloni.cat/20800
http://www.santceloni.cat/20801
http://www.santceloni.cat/20802
http://www.santceloni.cat/20803


• A les 19 h, a la plaça de l’Església 
Presentació del projecte barris: Borrelles-Les Torres i El Salicart 
rganitza: CUP Sant Celoni i La Batllòria 

• A partir de les 20.30, a la plaça de la Vila: 
Sopar popular + Ball 
Organitza: AFA Soler de Vilardell 

 
 
S’estrena amb èxit la fira MONTQUÍMIC per potenciar les vocacions químiques 
 

Dimecres 23 de maig es va estrenar  Montquímic, la 1a fira d'experiments químics dels 
centres d'Educació Primària i Secundària de Sant Celoni a la pista coberta del Camp 
d'Esports. Uns 400 alumnes de 3r i 4t de primària i 1r i 2n d´ESO hi van participat 
exposant els seus experiments i coneixent també els experiments dels altres. A més, 
la jornada ha comptat amb un espai d'exhibició d'experiments químics dinamitzat pel 
divulgador científic, Marc Boada. A més de l'alcalde Francesc Deulofeu i del regidor de 
Cultura i Educació, Raül Garcia, també hi va assistir la directora de Serveis Territorials 
del Departament d´Ensenyament del Vallès-Maresme, Carmina Pinya, i representants 
de les empreses col·laboradores. 

El projecte Montquímic busca promoure el procés d'ensenyament-aprenentatge de la 
química des de metodologies experimentals que generin un aprenentatge més 
significatiu i motivador per a l'alumnat i potenciïn en l'alumnat el gust per la química i, 
per tant, incentivin les vocacions cap al batxillerat científic i els cicles formatius de la 
família de la Química. 

Els protagonistes de l’aprenentatge són els i les alumnes però la posada en marxa 
d'aquest projecte ha comptat també amb les ganes de formar-se del professorat dels 
centres de Sant Celoni, la complicitat del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i el 
Departament d´Ensenyament, la predisposició de les empreses químiques del municipi 
participants i el suport en el projecte i la tasca de divulgació científica d´en Marc 
Boada. 

Els experiments de cada centre educatiu són els següents: Cicle de l'aigua (Escola 
Josep Pallerola i Roca); Globus aerostàtics (Col·legi Cor de Maria); L'aire ocupa 
espai (Escola Soler de Vilardell); Torre de líquids, Cromatografia en paper, 
Determinació de PH mitjançant un indicador de PH casolà, Preparació d´una 
estructura core@shell mitjançant reaccions REDOX (Col·legi La Salle); Massa no 
newtoniana (Escola Montnegre); Enlairament de coets, Descomposem l´aigua! 
(Escola l'Avet Roig); Explorant ph, Clarifiquem i desinfectem l'aigua (Institut Escola 
La Tordera); Slime meravellós o moc fastigós, Tastet de densitats (Institut Baix 
Montseny). 

Al final de la fira cada empresa col·laboradora juntament amb l'Alcalde han fet 
l'entrega d´un diploma i de dues maletes pedagògiques, una per cada cicle educatiu, a 
cada centre educatiu. 

El Centre de Recursos Pedagògics i l'Ajuntament organitzen aquesta fira conjuntament 
amb els centres educatius del municipi i amb el suport de les següents empreses del 
territori: ALMIRALL PRODESFARMA SA, ARKEMA QUÍMICA SA, DELTA TECNIC 
SA, GIVAUDAN IBÉRICA SA, LABORATORIOS,FELTOR SA, OXIRIS CHEMICALS 



SA, RENOLIT IBÉRICA SA, S.E. DE CARBUROS METÁLICOS SA, UNIÓN QUÍMICO 
FARMACÉUTICA SAU (UQUIFA). 

Podeu accedir a l'àlbum de les fotografies del Montquímic a aquest enllaç. 

 
Bona participació a l'última xerrada del Cicle per a Pares i Mares dedicada a 
l'aprenentatge de llengües 

El passat dia 17 de maig, a les 19 h a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis es va 
celebrar la xerrada "Com ajudar als nostres fills i filles a aprendre una segona llengua" 
organitzada pel Centre de Formació d'Adults Baix Montseny dins del marc del Cicle de 
xerrades per a pares i mares i hi van assistir una trentena de persones. Es va convidar 
a Albert Costa, doctor en Psicologia especialitzat en el funcionament cerebral i cognitiu 
del llenguatge. 

El ponent, de manera molt amena i amb suport visual, va acompanyar els assistents 
en un viatge neurològic i cognitiu per entendre com funciona el cervell quan aquest 
s'enfronta a l'ús de dues llengües a la vegada (bilingüisme) i com funciona en el cas 
que s'hi incorpori una tercera. Va confessar que encara no hi ha prou estudis realitzats 
en el camp de l'educació del llenguatge per afirmar quin mètode és el més adient per a 
l'adquisició amb èxit d'una tercera llengua. El que sí que va assegurar és que les 
capacitats d'aprenentatge no disminueixen amb l'edat; sinó que és l'assiduïtat en la 
que l'utilitzem el que marca el nivell d’aquest llenguatge. Va remarcar que la 
normalització social en l'adquisició d'una tercera llengua és fonamental per al seu 
aprenentatge. 

Amb aquesta xerrada es posa el punt final a la 4a edició d'un cicle que ha comptat 
amb la presència de prestigiosos especialistes en temes diversos d'interès educatiu 
durant els mesos de març i maig de 2018 a Sant Celoni. 

 

Aquest mes, 50% de descompte si us inscriviu al CME Sot de les Granotes 

Si us voleu inscriure al Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes i veniu amb 
una altra persona, obtindreu tots dos un descompte del 50% en la quota d'inscripció. 
La promoció també és vàlida per a una persona abonada i una altra no abonada. 

Oferta vàlida fins el 28 de maig. 

Més informació: 
CME Sot de les Granotes 
c. Francesc Macià, 15 
08470 Sant Celoni 
tel. 93 848 69 13 
www.uesports.cat 

 

Vandalisme als magatzems dels horts municipals 

La nit de diumenge es va cometre un acte vandàlic als magatzems del sector 1 dels 
horts municipals de Sant Celoni. Els autors van tallar la tanca perimetral i van obrir 20 
magatzems d'un total de 23 fent servir palanques de ferro i les portes va ser 

http://www.santceloni.cat/20882
http://www.uesports.cat/


destrossades i són irrecuperables. Cada adjudicatari/a d'una parcel·la té assignat/da 
un petit espai per poder tenir a cobert els estris de conreu, la roba, etc., i part d'aquest 
material ha estat robat. És la segona vegada que és produeix aquest tipus de robatori, 
en aquesta ocasió el valor de la bretolada es pot quantificar en 2.500 €. L'Ajuntament 
està treballant per poder substituir el material destrossat el més aviat possible. 

La Batllòria homenatjarà aquest diumenge a 62 persones grans  

El Patronat de la Gent gran de la Batllòria organitza el diumenge 27 de maig el 67è 
Homenatge a la Gent gran que enguany homenatjarà a 62 persones.  Una festa molt 
viscuda i gaudida que començarà amb la Missa solemne, continuarà amb la ballada de 
gegants, l’exhibició de Ball Country, Ball de bastons i el dinar de germanor amb ball 
inclòs. 

 

La 34a Festa gran de l’Esplai de la gent gran de Sant Celoni celebra l’acte central 
aquest diumenge  

La 34a Festa gran de l’Associació de Gent gran de l’Esplai de Sant Celoni s’ha fet 
aquest any entre el 19 de maig i el 3 de juny. El programa ha aplegat  un munt d’actes 
de tota mena: exposicions, concerts, cinema, sardanes, bingos, havaneres, balls, 
tornejos de petanca... El dia fort va ser el 27 de maig, amb comitiva, Santa missa i 
dinar de germanor amb ball de fi de festa. I per tancar bé la Festa gran, el 2 i 3 de juny 
representació del musical “Passejant per Broadway” al Teatre Ateneu. 

 

 


