
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
Dimecres, 11 de març de 2009 

  

• Commemoració del Dia internacional de les dones a S ant Celoni i la 
Batllòria. Presentació de la guia de Llenguatge no sexista Som el que 
parlem i el nou díptic del Servei a la Dona 

• L’aiguamoll de les Llobateres i l’Observatori de la  Tordera, entre els 
Premis de l’Aigua 2009 

• Es reparteixen 2.500 carmanyoles i 1.200 boc’n Roll  als escolars celonins 
en una campanya per promocionar l’esmorzar saludabl e i sostenible 

• Oberta la convocatòria per sol·licitar ajuts person alitzats a l’allotjament 
• Teatre local i espectacle de titelles aquest cap de  setmana a l’Ateneu: 

Trocateatre torna als escenaris amb l’obra L’hostal era i la companyia Xip 
Xap presenta El conte de la lletera 

• Divendres comencen les inscripcions a la 10a edició  del Voluntariat per la 
llengua 

• El patinatge celoní lluita pel campionat d’Espanya aquest cap de setmana 
• Obert el termini per presentar-se al concurs de fot ografia del CESC  
• Dissabte de calçotada amb el Casal Quico Sabaté 
• 162 donants a la capta de sang d’aquest cap de setm ana 
• AGENDA 

 
Sant Celoni commemora el Dia internacional de les D ones amb actes ben 
diversos   
 
Per commemorar el Dia internacional de les Dones, l’Ajuntament de Sant Celoni i 
diverses entitats del municipi van organitzar un seguit d’activitats que van començar 
divendres i que no acabaran fins a finals de mes. L’acte central va tenir lloc diumenge 
8 de març al matí a la plaça de la Vila.  
 
Durant la seva intervenció, l’alcalde Francesc Deulofeu va recodar que “és cert que 
s'han fet molts avenços, però correm el risc de pen sar que està tot fet, i la 
realitat ens indica que no és així” . L’alcalde va recordar que durant el 2008, a 
Catalunya van morir 12 dones i se’n van maltractar centenars, que el salari mitjà 
femení és un 31 % inferior mentre que l’índex d’atur és un 31 % superior i va acabar 
agraïnt el treball de totes les entiatats i serveis municipals que lluiten per la igualitat 
d’opotunitats a Sant Celoni.   
 
La regidora de Comunitat, Laura Costa, va recordar per una banda el caràcter festiu de 
l'acte, i de l'altra tota la feina que ens queda per fer orientada a assolir l'equitat de 
gènere. La regidora va assegurar que "a Sant Celoni en som conscients i per això 
ajuntament, entitats i altres administracions treba llem colze a colze organitzant 
activitats de conscienciació de la problemàtica, ta llers a les escoles per erradicar 
patrons establerts” . A més va informar a la ciutadania de les darreres edicions 



elaborades des del Servei de Polítiques d'Igualtat de l’Ajuntament: el nou díptic del 
Servei a la Dona i la nova Guia del llenguatge no sexista Som el que parlem .  
 
A continuació dos alumnes van llegir el manifest elaborat per l'alumnat de quart d'ESO 
de les escoles Avet Roig, IES Baix Montseny, La Salle i Cor de Maria, que van llegir 
dos alumnes. 
 
Les associacions de dones que al llarg de l'any treballen des de diferents vessants per 
avançar en la igualtat d'oportunitats entre homes i dones van ser presents a la plaça 
de la Vila les dues hores que va durat l'acte amb paradetes informatives per a tota la 
ciutadania: Creu Roja, Les Dones Progressistes del Baix Montsen y, La LleTeta, 
L'Eixam, L'Associació Espiritual de Dansa del Ventr e i Al Madaa-Horitzons . 
També el Servei de Politiques d'Igualtat  de l'ajuntament va oferir informació sobre el 
que es fa mitjançant fulletons, díptics i altres materials. 
 
Es va comtpar amb les actuacions del grup de percussió del Centre Municipal 
d'Expressió i de la solista Francesca Rodrigo, del Centre Intuït. A més es van regalar 
tiquets de descompte a les dones pel Ball Tarda de l'Ateneu amb l'orquestra la 
Principal de la Bisbal. 
 
 
Dilluns s’inaugurarà l’exposició dones i nobels. Aquesta mostra s’inclou dins els 
actes programats per commemorar el Dia internacional de la Dona i pretén reflexionar 
sobre la presència i l’absència de les dones en aquests premis. es podrà veure al 
vestíbul de l’Hospital de Sant Celoni fins el 26 de març. Després l’exposició passarà al 
centre cívic de la Batllòria fins a finals de mes. De cara la setmana vinent l’hora del 
conte de dissabte també girarà entorn del mateix tema. Per això es presentarà el llibre 
“quan sigui gran vull ser premi Nobel de la pau” de l’autora Isabel Pin. Anirà a càrrec 
de l’editor Miquel Osset. Per tancar els actes del Dia internacional de la Dona, es 
portarà a terme una xerrada-col·loqui al voltant de les dones il·lustres al centre cívic 
de la Batllòria el divendres 27 de març. 
 
 
(S’adjunta la Guia de llenguatge no sexista Som el que parlem, el nou tríptic del Servei 
a la Dona i fotos de l’acte de diumenge)  
 
 
 
L’aiguamoll de les Llobateres i l’Observatori de la  Tordera, entre els Premis de 
l’Aigua 2009  
 
Dimarts 17 de març tindrà lloc la cerimònia de lliu rament presidida pel conseller 
de Medi Ambient  
 
 
L’aiguamoll de les Llobaters i l’Observatori de la Tordera són dos dels Premis de 
l’Aigua 2009 que cada any lliura l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua en motiu de 
la celebració del Dia Mundial de l’Aigua (22 de març) amb l’objectiu d’estimular de 
forma no dinerària aquelles iniciatives, actuacions o trajectòries que tinguin a veure 
amb la millora de la relació de la població catalana amb l’aigua i el seu entorn natural. 
 
Enguany el jurat ha decidit atorgar a l’Ajuntament de Sant Celoni  un dels Premis de 
l’Aigua 2009, per la construcció de la bassa de laminació “Les Llobateres ” per 
disminuir els riscos d’inundació de la Tordera i crear hàbitats aquàtics i de ribera. El 
jurat també ha atorgat un dels premis de l’Aigua 2009 a L’Observatori de la Tordera 
per la seva trajectòria en el seguiment continuat d'indicadors socioecològics a la conca 
de la Tordera. L’Observatori de la Tordera és un projecte impulsat des dels seus inicis 



(1996) per l’Ajuntament de Sant Celoni, en conveni amb l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana 
de l’Aigua, així com amb la col·laboració d’altres institucions públiques.  
 
La cerimònia de lliurament dels Premis de l’Aigua 2009, que presidirà el conseller de 
Medi Ambient de la Generalitat, Francesc Baltasar, es farà en un acte que tindrà lloc el 
proper dimarts 17 de març a les 20.00 h a la Sala d’Actes de la Fundació Agbar a 
Cornellà de Llobregat. L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, recollirà el Premi 
a Les Llobateres en nom de l’Ajuntament, i el Director de l’Observatori, Martí Boada, 
recollirà el Premi a L’Observatori de la Tordera. 
 
 
Es reparteixen 2.500 carmanyoles i 1.200 boc’n Roll  als escolars celonins en una 
campanya per promocionar l’esmorzar saludable i sos tenible  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, a petició del Consell Escolar Municipal, i amb el suport 
de l’Agència de Residus de Catalunya i Concessionària Barcelonesa ha iniciat una 
campanya per a la promoció de l’esmorzar saludable i sostenible. A partir d’avui 
dimecres 11 de març es repartiran entre els escolars de Sant Celoni 2.500 
carmanyoles (alumnes fins a 6è de primària) i 1.500 boc’n Roll (alumnes a partir de 1r 
d’ESO) perquè portin l’esmorzar a l’escola diàriament i poder reduir així l’ús de paper 
d’alumini per embolicar entrepans, ja que aquest no és degradable. 
 
A més s’aprofita per promoure l’hàbit de l’esmorzar saludable donant algunes 
recomanacions com evitar la pastisseria industrial o promoure la fruita com una opció a 
l’hora d’esmorzar.  
 
La iniciativa arrenca del Consell Escolar Municipal que en data de 18 de juny de 2008 
va proposar fer una tramesa conjunta de carmanyoles per a tots els escolars dels 
centres educatius de Sant Celoni a petició de l’AMPA del CEIP Tordera.  
 
(S’adjunta imatge de dimecres 4 de març al vespre, durant una reunió amb les AMPA 
del municipi, l’alcalde va lliurar a tots els representants de les AMPA una mostra de les 
carmanyoles i dels boc’n roll)  
 
 
Oberta la convocatòria per sol·licitar ajuts person alitzats a l’allotjament  
 
L’Oficina Local d’Habitatge facilita la informació i el tràmit 
 
Oberta la convocatòria per sol·licitar ajuts personalitzats a l’allotjament. Són uns ajuts a 
fons perdut, personalitzats i assistencials que volen evitar la pèrdua de l’habitatge 
privat que sigui la residència habitual de la família que demani l’ajuda. Van dirigits a les 
persones que tinguin rebuts impagats de lloguer o d’amortització del préstec 
hipotecari. Els ingressos mensuals no poden ser superiors a 2 vegades l’iprem, 
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples. A més, els sol·licitants han d’estar al 
corrent del pagament de les rendes de lloguer dels últims 12 mesos anteriors al 
període pel qual es demanar l’ajut. L’import màxim que es podrà atorgar és de 2.800 €. 
Pel que fa als altres dos ajuts pel pagament del lloguer, hi ha la renda bàsica 
d’emancipació del Ministerio de vivienda que està obert tot l’any. 
 
Per altra banda està obert fins a finals de mes de març el procés per presentar la 
documentació necessària per l’ajut 6.000. va destinat a propietaris de pisos 
desocupats que hagin estat posats a lloguer al parc de lloguer social. Ara aquest mes 
de març també començarà el període per sol·licitar ajuts a la rehabilitació d’habitatges. 
Hi podran accedir tant els propietaris com les comunitats de veïns que, durant el 2008, 
hagin passat l’Informe intern idoneïtat o el test de l’edifici.  
 



Més informació sobre aquestes ajudes o altres temes  d’habitatge: Oficina Local 
d’Habitatge, al Safareig, els dilluns, dimecres i d ivendres de 10 del matí a la 1 del 
migdia i dimarts i dijous de 5 a 7 de la tarda.   
 
 
Teatre local i espectacle de titelles aquest cap de  setmana a l’Ateneu  
 
Trocateatre torna als escenaris amb l’obra L’hostal era. Es faran dues 
representacions: divendres 13 i dissabte 14 de març a la sala petita de l’Ateneu a les 
10 de la nit. Dirigida per Pep Tarragó, compta amb el següent repartiment:  
 
Jordi Clopés com a Marquès de Forlipòpolis  
Cristina Fugarolas com a Hortènsia   
Esther Medina, com a Deianira  
Alexis Miró com a Comte d'Albaflorida 
Albert Montsant com a cavaller  
Lola Pérez com a hostalera  
Xavi Yerga com a Fabrici 
 
Les entrades costen 6 euros i es podran comprar mitja hora abans de l’espectacle a 
les taquilles del teatre. Durada: 1 hora i 15 minuts  
 
La companyia Xip Xap presenta El conte de la lleter a aquest diumenge 15 de març 
a les 6 de la tarda a la sala petita de l’Ateneu dins la programació Primavera a 
l’Ateneu.  Es tracta d’un espectacle de titelles amb música en directe i dos titellaires 
que expliquen el conte de la lletera d’una forma molt divertida i entretinguda amb la 
participació del públic. L’edat recomanada és de 3 a 7 anys i té una durada de 50 
minuts. Les entrades per públic general són a 10 euros, fins a 12 anys, 5 euros i pels 
menors de 2 anys és gratuït. 
 
 
Divendres comencen les inscripcions a la 10a edició  del Voluntariat per la 
llengua  
 
Les inscripcions a la 10a edició del Voluntariat per la llengua es començaran a fer 
aquest divendres a l’Oficina de Català de Sant Celoni, a la Rectoria Vella. Com cada 
any per aquestes dates, es reprèn aquesta iniciativa que posa en contacte una 
persona que parla català de manera habitual amb una altra que, tot i tenir un nivell 
bàsic, encara no s’atreveix a utilitzar-lo. Un cop l’Oficina de Català reparteix les 
parelles lingüístiques, les dues persones quedaran una hora a la setmana. seran unes 
10 sessions aproximadament. El voluntariat per la llengua va adreçat a persones 
majors de 18 anys. Amb aquesta iniciativa, es facilita a les persones que no parlen 
normalment català, puguin guanyar fluïdesa i anar incorporant el català a les seves 
activitats quotidianes. Aquesta iniciativa va començar el novembre de 2004 i des 
d’aleshores s’han constituït unes 300 parelles lingüístiques. Tots els interessats en 
formar part d’aquest voluntariat per la llengua, s’han d’apuntar a l’Oficina de Català de 
Sant Celoni, a la Rectoria Vella de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia i dilluns i 
dimecres de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.  
 
 
El patinatge celoní lluita pel campionat d’Espanya aquest cap de setmana  
 
Els dos equips petits de show conjunts del patinatge artístic de Sant Celoni competiran 
aquest cap de setmana al campionat d’Espanya. Se celebrarà a Lleida i pel primer 
equip serà la vuitena vegada que hi participa, en canvi pel segon equip serà la seva 
primera vegada. Els espectacles que representaran són “per plaer” i “del plaer” 
respectivament. El patinatge celoní arriba molt ben classificat: el grup més veterà ha 
aconseguit el primer lloc tant a la competició de Barcelona com de Catalunya mentre 



que el grup nou ha aconseguit la tercera i la quarta posició. Molta sort pels dos grups 
celonins! 
 
 
Obert el període per presentar-se al concurs de fot ografia del CESC  
 
Ja està obert el període per presentar-se al concurs de Sant Jordi de fotografia que 
organitza cada any el Centre Excursionista Sant Celoni. Aquesta serà la 14a edició i 
comptarà amb una categoria nova. Fins ara es podia participar a l’espai de muntanya i 
natura i macrofotografia i ara s’estrena el de patrimoni arquitectònic i cultu ral del 
Baix Montseny. Aquí s’englobaran totes les imatges de masies, ermites, festes, 
aplecs i altres tradicions locals. El període per presentar fotografies s’acaba el 2 d’abril 
i cada concursant en pot presentar fins a 5.  
Les fotos presentades a aquest concurs quedaran exposades a Can Ramis la setmana 
de Sant Jordi. Recordeu que podeu consultar les bases al web elcesc.org. 
 
 
Calçotada del Casal Quico Sabaté  
 
El Casal Popular i Independentista Quico Sabaté organitza per aquest dissabte la 
setena calçotada popular. L'hora d'inici és aproximadament les 12.30 h, al carrer de 
Sant Roc, davant del mateix Casal. Per dinar hi haurà calçots, botifarra, postres i cafè, 
i per beure vi i aigua. Tot seguit, es comptarà amb la companyia de Pau Alabajos i 
Salsa de Pastor. El preu del tiquet és de 13 euros (10 euros pels socis del casal). 
  
 
162 donants a la capta de sang d’aquest cap de setm ana 
 
La capta de sang d’aquest cap de setmana a Sant Celoni ha comptat amb 162 
donants, 10 més que a la mateixa edició de l’any passat. Dissabte a la tarda va ser el 
moment de més afluència. Amb tot, l’organització espera poder arribar a més gent i per 
això miraran d’estudiar noves maneres de fer arribar el missatge. La propera 
campanya de donació de sang es farà el 5 i 6 de juny. 
 
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 

dimecres 

11 
març 
2009 
18:00 

Xerrada amb Rosa 
Jové, autora de 
Dormir sin lágrimas  
Cicle de xerrades del 
Pla Educatiu d'Entorn 

Lloc:  Escola Pallerola 
Tipus d'acte:  
Conferència  

dijous 

12 
març 
2009 
20:00 

Cuina per a 
infants: com fer 
cuina de manera 
divertida  
Xerrada Pla Educatiu 
d'Entorn 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Conferència  

divendres 

13 
març 

La màquina de no 
fer soroll , amb 
Mireia Peña  

Lloc:  Biblioteca de la 
Batllòria 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 



2009 
18:30 

Hora del Conte a la 
biblioteca de la 
Batllòria 

Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  

divendres 

13 
març 
2009 
21:30 

Serrallonga, entre 
el Montseny i les 
Guilleries  
Cicle d'audiovisuals 
de muntanya i 
excursionisme 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  
Conferència  

divendres 

13 
març 
2009 
22:00 

Teatre: 
L'hostalera , a càrrec 
de Trocateatre  
Primavera a l'Ateneu 
- Teatre i música local 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  6 € 
Tipus d'acte:  Teatre  

dissabte 

14 
març 
2009 
08:00 

Picos de 
Bardamina  
Sortida d'Alta 
Muntanya - Tocllaraju 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  Cap de setmana 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  

dissabte 

14 
març 
2009 
11:30 

Contes: La nina de 
pasta,  a càrrec de 
Tartrana titelles  
Hora del conte a la 
biblioteca 
l'Escorxador 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Biblioteca 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  
Hora del conte a la 
biblioteca l'Escorxador 
  

dissabte 

14 
març 
2009 
22:00 

Teatre: 
L'hostalera , a càrrec 
de Trocateatre  
Primavera a l'Ateneu 
- Teatre i música local 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  6 € 
Tipus d'acte:  Teatre  

diumenge 

15 
març 
2009 
07:30 

El Pujol de la Mata  
Sortida de Natura pel 
PN Sant Llorenç del 
Munt i Serra de 
l'Obac 

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

diumenge 

15 
març 
2009 
18:00 

Titelles: El Conte 
de la lletera , a 
càrrec de Xip Xap  
Primavera a l'Ateneu 
2009 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  50 minuts 
Preu:  vegeu Entrades i 
abonaments 
Tipus d'acte:  Infantils, 
Teatre  



dilluns 

16 
març 
2009 
12:00 

Dones i Nobels  
Inauguració de 
l'exposició 

Lloc:  Hospital de Sant 
Celoni 
Tipus d'acte:  
Exposició  

dijous 

19 
març 
2009 
20:00 

Xerrada: Dones 
contra Franco , amb 
Jordi Creus  
Activitats a la 
Biblioteca 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Conferència  
Activitats a la Biblioteca 
  

divendres 

20 
març 
2009 
21:00 

Tertúlia literària: El 
lloro de Flaubert , de 
Julian Barnes  
Nit de lletres a la 
Biblioteca 

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Literatura  

divendres 

20 
març 
2009 
21:30 

Kilimanjaro 2002  
Cicle d'audiovisuals 
de muntanya i 
excursionisme 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  
Conferència  

dissabte 

21 
març 
2009 
11:00 

Llibre: Quan sigui 
gran vull ser premi 
Nobel de la pau , 
d'Isabel Pin  
Presentació del llibre, 
a càrrec de l'editor, 
Miquel Osset 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Mostra, 
Infantils  

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


