
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
Dimecres, 4 de febrer de 2009 
 

• El consistori es reuneix amb el conseller Joaquim N adal per comunicar-li 
el resultat de la consulta popular sobre l’ARE 

• 13 municipis signen el Pla de prevenció de drogodep endència i 
conductes de risc del Baix Montseny 

• El SAM, el Servei a la Dona i el CDIAP Baix Montsen y es traslladen al 
Centre per a la petita infància i família 

• Escolars celonins visiten la casa de la Vila i entr evisten l’Alcalde 
• Nou període d’inscripcions als cursos de català per  a adults 
• Doble èxit del patinatge artístic celoní al campion at de Barcelona 
• Primer acte de Nicat, una entitat de solidaritat am b Nicaragua 
• Dilluns comença la recollida de manualitats per l’e xposició de Catalunya 

contra el càncer 
• Torna el Mercat de la ganga, ajornat per la pluja 
• AGENDA 

 

El consistori es reuneix amb el conseller Joaquim N adal per comunicar-li el 
resultat de la consulta popular   

L'alcalde, Francesc Deulofeu, comunica en persona a la Generalitat la voluntat de 
complir amb el que ha dit el poble  

Dimarts 3 de febrer, els 3 portaveus dels grups municipals amb representació al 
consistori, Francesc Deulofeu de CiU, Joan Castaño del PSC i Montserrat Vinyets de 
la CUP, s'han reunit amb Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya.  

L'alcalde, Francesc Deulofeu, ha reiterat en persona el resultat de la consulta popular 
que ja va comunicar al Departament al mateix dia dels comicis: la voluntat de Sant 
Celoni de desestimar el projecte d'Àrea Residencial Estratègica (ARE).  

Durant la reunió, l'alcalde ha fet un repàs cronològic dels fets fins arribar a la decisió 
del municipi. El Conseller ha declarat que recull la comunicació per tal de valorar-la. 
No obstant això, es reserva la resposta de la Generalitat fins el moment de l'aprovació 
definitiva del projecte, que es preveu que sigui a mitjans de març i s'empara al Decret 
llei que dóna a la Generalitat la plena competència. 

L'Alcalde ha comunicat al Conseller que no descarta altres mesures de pressió a la 
conselleria per tal de complir la voluntat del municipi.  

 



13 municipis signen el Pla de prevenció de drogodep endència i conductes de 
risc del Baix Montseny  
 
L'Ajuntament de Sant Celoni lidera el programa que planteja l'atenció a la 
drogodependència des de tres vessants: prevenció, tractament o atenció i inserció  
 
Els 13 alcaldes/esses van renovar dimecres 25 de gener personalment a la Sala de 
Plens de l'Ajuntament, el conveni pels propers 4 anys del Tritó del Baix Montseny, nom 
del Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres comportaments de 
risc. Es tracta d'un programa pioner i exemplar, que en aquesta edició compta amb la 
incorporació de Cànoves i Samalús. Els 13 municipis, liderats per Sant Celoni, dónen 
servei a 55.000 habitants.  
 
El Tritó parteix de la no criminalització de les persones usuàries sinó de la 
corresponsabilització en el seu propi procés posant el focus en la no dependència i en 
el prendre consciència del comportament de risc i no tant en la prohibició. En matèria 
de drogodependències, els municipis només tenen la competència de prevenció, però 
el Tritó contempla accions de tractament i també d'inserció, aquesta última actualment 
pendent de la convocatòria de tallers d'ocupació de la Generalitat.  
 
El Pla compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, que també va ser present a 
la signatura a través de Begoña Suriol, responsable de Prevenció del centre SPOTT 
d'atenció a la drogodependència i del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya. El pressupost per aquest any 2009 és de 266.215,79 euros.  
 

Alcaldes presents a l’acte: Alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i Fontanillas, 
Alcalde de Campins, Miquel Barnola i Catarineu; Alcalde de Cànoves i Samalús, José 
Luis López i Carrasco; Alcalde de Fogars de Montclús, Jaume Cullell i Giró; Alcalde de 
Gualba, Miquel Solaz i Gavaldà; Alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol i Casals; 
Alcalde de Montseny, Alfons Planas i Jubany; Alcalde de Sant Antoni de Vilamajor, 
Francesc Tella i Macià; Alcalde de St. Esteve Palautordera, Salvador Cañellas i Baró; 
Alcalde de Santa Maria de Palautordera, Joan Mayneris i Parera; Alcalde de Sant Pere 
de Vilamajor, Josep Maria Llesuy i Suñol; Alcalde de Vallgorguina, Joan Mora i Alsina i 
Alcaldessa de Vilalba Sasserra, Catalina Mayol i Mondelly.  

 
 
(S’adjunten imatges) 
 
 
El SAM, el Servei a la Dona i el CDIAP Baix Montsen y es traslladen al Centre per 
a la petita infància i família  
 
Des d’aquesta setmana, el SAM, el Servei a la Dona i el CDIAP Baix Montseny s’han 
traslladat a la primera planta del Centre per a la petita infància i família, al carrer Pere 
Ferrer, 15 on des de fa un mes ja hi ha l’Escola bressol municipal El Blauet.  
 
El Servei d’Assistència Multiprofessional, el SAM, ofereix des de fa 25 anys, atenció 
logopèdica i psicoterapèutica a infants i joves en edat escolar de Sant Celoni i la 
Batllòria. Aquest servei municipal, integrat per logopedes i psicòlegs, estava situat fins 
ara al primer pis del carrer Santa Fe, 52.  
 
El Servei a la Dona és un servei municipal que ofereix atenció social, psicològica i 
jurídica a dones en casos en què es produeixi qualsevol tipus de maltractament per 
raons de gènere i/o altres situacions de risc social per a la dona i els seus fills/filles. El 
psicòleg del servei realitza la primera acollida i valora la necessitat de derivació a 
l’assessoria jurídica, als serveis socials o a altres serveis de la xarxa d’atenció a les 
dones.  



 
El Centre de Desenvolupament Infanti i Atenció Precoç, CDIAP Baix Montseny, que 
pertany a la xarxa pública de serveis especialitzats, és un servei adreçat a les famílies 
amb infants de 0 a 6 anys amb dificultats en el desenvolupament o risc de patir-los. Està 
integrat per un equip interdisciplinari, format per una neuropediatre, dues fisioterapeutes, 
tres psicòlogues i una treballadora social, així com dues professionals, en la recepció i en 
les tasques administratives. 
Fins ara el CDIAP estava al carrer Dos de Maig, al local de la Mútua.  
 
 
Escolars celonins visiten la casa de la Vila i entr evisten l’Alcalde  
 
Alumnes de tercer de primària de la Salle van visitar aquest dilluns l’Ajuntament i van 
entrevistar l’Alcalde. Es tracta d’una activitat inclosa dins el programa d’activitats 
educatives complementàries que s’ofereix des de l’Ajuntament a totes les escoles. 
 
L’objectiu és conèixer la seu de la institució de govern municipal, desenvolupar la 
consciència de pertànyer a una comunitat i oferir una aproximació al funcionament i 
organització de l’Ajuntament. També es vol que els alumnes coneguin millor els 
mecanismes de presa de decisions i que es trobin personalment amb l’Alcalde. La 
visita consta d’una petita explicació de l’organització municipal, una visita a l’edifici i 
una entrevista a l’Alcalde amb les preguntes que els nens i nenes han preparat 
prèviament. Els propers en visitar l’Ajuntament seran els alumnes de 3r de primària de 
l’escola la Tordera el dilluns 16 de febrer i els de l’Avet Roig el dia 15 de maig. 
 
 
 
Nou període d’inscripcions als cursos de català per  a adults  
 
Dilluns dia 9 de febrer comença el nou període d’inscripcions dels cursos de català per 
a adults, que organitza el Consorci per a la Normalització Lingüística a Sant Celoni per 
entendre el català, per aprendre a parlar-lo amb fl uïdesa,  per iniciar-se en 
l’escriptura o per millorar-la. 
 
L’oferta de nivells és variada i s’ajusta al Marc europeu comú de referència per  les 
llengües. L’alumnat dels cursos de: 
 

� nivell inicial o introductori aprèn a dominar algunes fórmules que li permeten 
interactuar mínimament en català. 

� nivell bàsic s’inicia en l’expressió oral i en consolida la comprensió. 
� nivell elemental consolida l’autonomia lingüística de la llengua oral. 
� nivell intermedi s’inicia en el domini de la llengua escrita. 
� nivell de suficiència adquireix el domini efectiu de la llengua. 

 
 
Informació i inscripcions 
 
Del 9 al 20 de febrer  a: 
Oficina de Català de Sant Celoni      
Rectoria Vella 
Parc de la Rectoria Vella, s/n          de dilluns a divendres de 10 a 13 h 
Tel. 93 864 12 13            de dilluns a dijous de 16 a 19.30 h 
santceloni@cpnl.cat 
 
 
 
Doble èxit del patinatge artístic celoní al campion at de Barcelona  
 



El campionat de Barcelona disputat el cap de setmana passat va suposar pel patinatge 
celoní un doble èxit: enguany com a novetat hi van participar 2 grups de Sant Celoni i 
tots dos van pujar al podi. Les grans van quedar primeres del campionat de Barcelona 
de xou conjunts i l’equip nou es va classificar en tercera posició. La competició es va 
celebrar al poliesportiu del Garraf de Vilanova i la Geltrú. L’equip gran va interpretar 
l’espectacle “per plaer” i el petit “ del plaer”. Les patinadores tenen la propera cita 
aquest cap de setmana, al campionat de Catalunya que se celebrarà a Girona. 
 
 
Primer acte de Nicat, una entitat de solidaritat am b Nicaragua  
 
Aquest diumenge a les 5 de la tarda a la Sala Petita de l’Ateneu, es presentarà una 
nova entitat: Nicat, l’associació de cooperants de Catalunya de solidaritat amb 
Nicaragua. El primer acte serà la projecció de “Voces inocentes” de l. Mandoki i tot 
seguit es farà una petita tertúlia.  
 
Nicat és una entitat sense ànim de lucre que vol centrar els seus esforços a ajudar al 
barri de Dinamarca, de Managua. A partir d’ara començaran a organitzar diverses 
activitats, com aquest cinefòrum, tant per donar-se a conèixer com per recollir diners 
que els serviran per portar a terme diversos projectes a la zona.  Un dels objectius de 
l’entitat és sensibilitzar la societat de les diferents realitats que hi ha al món. Per a més 
informació:  nicaraguacat@yahoo.es 
 
 
 
Dilluns comença la recollida de manualitats per l’e xposició de Catalunya contra 
el càncer  
 
L’Associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni ja comença a preparar 
l’exposició i venda de manualitats d’aquest febrer que tindrà lloc a Can Ramis a partir 
del 14 de febrer. Tothom que hi vulgui col·laborar aportant gratuïtament algun objecte, 
fet artesanalment, ho pot fer-ho del 9 al 12 de febrer a Can Ramis mateix, de 6 a 8 del 
vespre. Aquesta serà la primera de les activitats que tenen programades per aquest 
any, entre les que no hi faltaran l’ecoestació, la tarda de dansa, el festival infantil, etc. 
Durant el 2008 van recollir 21.000 euros i aquest any, intentaran destinar part dels 
diners que es recaptin a millorar els equipaments de l’hospital, com ja han fet en 
anteriors ocasions.  
 
 
Torna el Mercat de la ganga, ajornat per la pluja  
 
Després de la pluja del cap de setmana passat, l’Associació de veïns i comerciants 
d’Anselm Clavé centre organitza novament per aquest dissabte el Mercat de la ganga 
que s’havia anunciat pel 31 de gener. S’hi podrà trobar tot tipus de productes a preus 
rebaixats des de quarts de 10 del matí fins a 2/4 de 9 del vespre i les parades 
s’ubicaran al carrer d’Anselm Clavé, al tram que va des de la plaça de la Vila fins a la 
carretera Vella.  
 
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 
 

dissabte 

7 
febrer 

Taller infantil: Tots 
i totes som artistes  
a càrrec de Clàudia 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 



2009 
10:30 

Alemany Tipus d'acte:  Mostra  

dissabte 

7 
febrer 
2009 
19:00 

Concert: 
Montnegres + Grup 
convidat  
Sessions'n'sona 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Música  

diumenge 

8 
febrer 
2009 
07:00 

1a Etapa GR-107: 
Solsona-Odén  

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  

diumenge 

8 
febrer 
2009 
17:00 

Cinema: Voces 
inocentes, de L. 
Mandoki  
Cinefòrum sobre el 
rodatge de la 
pel·lícula i exposició 
de fotos 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Nicat (As. de 
cooperants catalans de 
solidaritat amb Nicaragua) 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Cinema  

dimecres 

11 
febrer 
2009 
21:00 

Audició d'adults  
Audicions dels 
alumnes de l'Escola 
de Música 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Música  

divendres 

13 
febrer 
2009 
18:30 

HORA DEL CONTE 
a la biblioteca de la 
Batllòria  
Les peripècies d'en 
Patufet  amb Sara 
Fuente 

Lloc:  Biblioteca de la 
Batllòria 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  

 
 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


