
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
Dimecres, 18 de març de 2009 

  

• Fem un món millor, lema de la Setmana per la Pau qu e comença 
divendres  

• Donació a l’Ajuntament de la finca del Centro Popul ar de Sant Celoni  
• L’Ajuntament signa un conveni amb l’Esplai de la ge nt gran 
• Renovació del Programa Xec servei 
• Programa de glopeig de fluor a les escoles  
• Del 18 al 21 de març, el Mercat municipal regala bo sses 
• Inauguració de l’exposició Dones i novels a l’Hospi tal  
• Presentació del llibre La princesa Laca a la Biblioteca, dins els actes del 

Dia de la Dona 
• Nou curs d’alfabetització digital a l’Escola d’adul ts 
• Sessió ordinària del Ple municipal aquest dijous a les 9 del vespre 
• El patinatge artístic celoní guanya el campionat d' Espanya 
• AGENDA  

 

Fem un món millor, lema de la Setmana per la Pau qu e comença divendres  

La Coordinadora d’Entitats Solidàries i l’Ajuntament organitzen la Setmana per la Pau 
que pretén donar a conèixer el treball que es realitza per assolir el repte dels Objectius 
del Mil·lenni que s’impulsa des de Nacions Unides. Els actes començaran aquest 
divendres amb la inauguració de l’exposició Els Objectius del Mil·lenni: vuit propostes 
per fer un món millor, de Mans Unides, i s’allargaran fins divendres vinent amb una 
conferència sobre el tema de Jordi Calvo, de Justícia i Pau i un sopar solidari.  

En el marc de la Setmana per la Pau, durant aquests dies diferents entitats del 
municipi fan arribar les seves experiències en el treball per la pau als escolars 
celonins.  
 
La Coordinadora d’Entitats Solidàries està formada per: Associació Al Madaa- 
Horitzons, Associació Equatoriana, A ssociació de senegalesos “Oudiodial”, Cor de 
Maria, Creu Roja, GRIMM, Mans Unides, Nicat, PROIDE, Trup de Nassos.  

 (S’adjunta programa)  

 

Donació a l’Ajuntament de la finca del Centre Popular de Sant Celoni  

Un cop rehabilitat passarà a ser un hotel d’entitat s  
 



L’alcalde Francesc Deulofeu i el president del Centro Popular de Sant Celoni, Josep 
Catarineu  han signat aquest matí a la sala de plens el document segons el qual 
l’entitat Centro Popular de Sant Celoni dóna a l’Ajuntament de Sant Celoni la finca 
d’uns 475 metres quadrats situada entre la carretera Vella i el carrer Sant Antoni. 
L’alcalde ha anunciat el compromís de fer el projecte en els propers dos anys de cara 
a rehabilitar el local i convertir-lo en un hotel d’entitats. Segons l’alcalde “aquesta 
donació que arriba després d’un temps de converses,  és molt positiva de cara a 
la potenciació de l’associacionisme local” .  A canvi, un cop rehabilitat, l’ajuntament 
lliurarà un despatx a l’entitat. 
 
El Centro és l’entitat cultural i recreativa més antiga del municipi, data del 1889. 
Segons ha explicat el seu president, l’entitat va jugar un paper importantíssim 
històricament sent el promotor d’activitats recreatives com coral, orquestra la Lira, jocs 
florals, gitanes, teatre, futbol, etc. Amb la donació, segons Josep Catarineu, es 
continua amb l’objectiu de l’entitat “de promoure l’activitat cultural al municipi 
alhora que es projecta cap al futur”.  
 
Actualment, en el Centro, pel carrer de Sant Antoni hi ha la seu de la CESC. Aquest 
preacord s’ha de ratificar ara per part de l’assamblea de socis de l’entitat i per part del 
Ple.  

(S’adjunta imatge)  

 
L’Ajuntament signa un conveni amb l’Esplai de la ge nt gran  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu i el president de l’Esplai de la Gent gran, Ferran 
Catarineu van signar la setmana passada el conveni anual de col·laboració. El conveni 
parteix de la voluntat de l’administració de continuar cooperant i donant suport a 
l’Associació de Gent Gran de l’Esplai de Sant Celoni per tal que pugui realitzar i 
organitzar activitats per a les persones grans del municipi. En aquest sentit 
l’Ajuntament es fa càrrec de del cost de les publicacions, 1.300 €; el manteniment de 
l’ascensor, 1.360 €; pels llums d’una sala d’exposicions, 646 €; i el manteniment de 
l’edifici.  
 
(S’adjunta foto) 

 
 

Renovació del xec servei  
 

L’Ajuntament es troba actualment en procés d’adjudicació a tres empreses de la zona 
del programa xec servei que enguany té un pressupost de 45 mil euros. El programa 
xec servei està adreçat a persones majors de 65 anys amb un grau de dependència 
sociosanitària per tal de facilitar-los serveis de suport en el seu domicili: auxiliar de la 
llar i treballadora familiar Per mitjà d’un val de descompte, l’Ajuntament assumeix el 
42,33 % del cost d’aquests serveis i la resta l’usuari.  
 
El xec servei va néixer l’any 2007 amb tres objectius: ampliar la cobertura i l’oferta de 
serveis d’atenció domiciliària per a la gent gran i/o les persones amb necessitats sòcio-
sanitàries; implementar la universalització del serveis d’ajuda a domicili per aquesta 
població; i, vetllar per una prestació de qualitat en els serveis d’atenció domiciliària i 
consolidar llocs de treball en aquest sector. 
 
 

Programa de glopeigs de fluor a l’escola  
 



L’Ajuntament ha distribuït aquesta setmana a les escoles el material del Programa de 
glopeigs de fluor que impulsa el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
entre els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de primària dels centres educatius. Aquest curs, al 
municipi s’hi han acollit el Ceip Montnegre de la Batllòria, Col·legi Cor de Maria i 
Col·legi La Salle.  
 
El material consta d’una presentació de la monodosi de fluor en forma de gotet que 
facilita l’obertura del producte als escolars més petits, ja que la tapa es retira com si 
fos la d’un iogurt i un estoig de plàstic que conté un raspall i pasta. L’estoig disposa 
d’una cinta perquè els infants se’l puguin penjar al coll quan vagin a rentar-se les dents 
i la part superior de l’estoig té forma de got perquè es pugui utilitzar per esbandir-se les 
dents. 
 
L’objectiu del programa és millorar els hàbits higiènics  bucodentals dels escolars. La 
utilització de col·lutoris fluorats és una mesura excel·lent per prevenir la càries dental i 
per tal que sigui efectiu cal que els nens i nenes facin 20 glopeigs al llarg del curs 
escolar. 
 

(S’adjunta foto) 
 
 
Del 18 al 21 de març, el Mercat municipal regala bo sses  
 
El Mercat municipal regala bosses reutilitzables per celebrar el seu 21è aniversari. 
Aquesta campanya es portarà a terme des d’avui fins el dissabte 21 de març i es 
realitza gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de 
Barcelona. Només cal presentar el tiquet de compra al punt d’informació. En repartiran 
unes 3.000 i l’objectiu  és incidir en els hàbits de compra dels celonins i celonines per 
tal que utilitzin el carretó, el cistell o aquestes bosses i així reduir la quantitat de 
bosses de plàstic que s’usen. A més a més, durant aquests dies les parades també 
utilitzaran bosses fabricades amb fècula de patata, per tant, són 100% biodegradables.  
 
De cara divendres a part de poder aconseguir les bosses reutilitzables del Mercat 
municipal, a la mateixa instal·lació podrem visitar l’exposició Els objectius del Mil·lenni: 
vuit propostes per fer un món millor amb material de Mans Unides, dins els actes de la 
Setmana per la Pau. La inauguració serà divendres a les 10 del matí i es podrà veure 
fins el 29 de març. 
 
 
Inauguració de l’exposició Dones i nobels a l’Hospi tal  
 
Dins els actes del Dia internacional de les Dones, dilluns 16 de març al matí es va 
inaugurar al vestíbul de l’Hospital de Sant Celoni l’exposició  Dones i nobels amb la 
presència de l’alcalde Francesc Deulofeu, la regidora de Comunitat Laura Costa i el 
doctor Julià  Roma i d’unes 20 persones més. L’exposició  està formada per  cinc 
plafons explicatius  que reflecteixen els àmbits  de més i menys reconeixement de les 
dones i i els premis nobels que han aconseguit. L’exposició posa de relleu, entre altres 
aspectes, la considerable diferència d’accés a la cultura entre les dones procedents de 
països desenvolupats i subdesenvolupats.  
 
Fins el dia 27 de març es pot visitar al vestíbul de l’Hospital, i de divendres 27 al 30 de 
març estarà al Centre cívic de la Batllòria.  
 
(S’adjunta foto)  
 
 



Presentació del llibre La princesa Laca a la Biblioteca, dins els actes del Dia de 
la Dona  
 
La biblioteca l’Escorxador acollirà dissabte a les 11 del matí la presentació del llibre La 
princesa Laca, de l’editorial Proteus, dins els actes en commemoració del Dia de la 
Dona. L’acte comptarà amb una teatralització d’alguns fragments del conte. La 
princesa Laca narra la història de la filla d’un humil artesà que decora objectes lacats. 
Quan el rei descobreix el talent de la noia, l’obliga a treballar només per a ell. La noia 
ho fa i, en totes les seves obres, continua reflectint el sofriment d’un poble aixafat per a 
la llei d’un tirà. Aquest conte és un crit a la llibertat d’expressió en homenatge a la 
premi nobel de la pau de 1991, Daw aung san suu kyi, que està sota arrest domiciliari 
des de fa 20 anys per defensar els seus ideals. A l’acte de dissabte també es 
presentarà aquest projecte editorial que encara no té un any de vida i que amb les 
seves obres pretén apropar l’ètica a grans i petits.  
 
 
Nou curs d’alfabetització digital a l’Escola d’adul ts 
 
La setmana que ve s’obrirà la matrícula per un nou curs d’alfabetització digital que 
organitza l’escola d’adults. Aquestes classes estan orientades a fer una petita 
introducció a l’ús de l’ordinador, als programes bàsics i a les diverses utilitats que 
poden tenir. En total seran 30 hores i hi haurà dues sessions a la setmana. El curs 
serà d’abril a juny i les matrícules es podran fer de dilluns a divendres de la setmana 
vinent. Tots els interessats a participar al curs d’alfabetització digital s’han d’adreçar al 
Centre de Formació d’Adults Baix Montseny de dilluns a divendres de 3 a 9 del vespre 
al carrer Torres i Bages, 12, al primer pis o trucant al 93.864.12.25.  
 
El mes d’abril sortirà publicada la nova oferta municipal d’educació permanent a les 
pàgines centrals de l’Informatiu.  
 
 
 
Sessió ordinària del Ple municipal aquest dijous a les 9 del vespre  

Aquest dijous 19 de març a les 9 del vespre tindrà lloc la sessió ordinària del Ple 
municipal amb l’ordre del dia que s’adjunta. El Ple es pot seguir en directe a través de 
Punt 7 ràdio ( 107.7 FM o des del web municipal). 

Ordre del dia 

.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les dues sessions anteriors.  
 
2. Donar suport, si s’escau, a les demandes del Col·lectiu d’usuaris i usuàries del 

tren “Catalunya Exprés” del Baix Montseny. 
 
3. Donar compte al Ple municipal del canvi de president del Consell de Poble de la 

Batllòria. 
 
4. Donar compte al Ple municipal d’una modificació en la composició de la Junta de 

Govern Local. 
 
5. Donar compte al Ple municipal de la liquidació del pressupost de l’exercici de 

2008. 
 
6. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l'Ordenança fiscal numero 

16, reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles. 



 
7. Aprovació, si s’escau, de la delegació a la Diputació de Barcelona de diverses 

funcions de recaptació en via executiva d'ingressos de dret públic. 
 
8. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de les bases d'execució del 

pressupost prorrogat per a 2009. 
 
9. Adjudicació, si s’escau, de les obres de construcció d’un nou pavelló municipal 

d’esports al “Sot de les granotes”. 
 
10. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació relativa al sector P-21 Les Ferreries. 
 
11. Aprovació, si s’escau, de la formulació conjunta amb altres ajuntaments de la 

revisió del Pla especial de protecció del medi físic i el paisatge de les serres del 
Montnegre i el Corredor. 

 
 
12. Aprovació provisional, si s’escau, del Pla especial dels establiments comercials i 

de serveis. 
 
13. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general 

municipal d’ordenació relativa al pont sobre el riu la Tordera al nucli de la 
Batllòria. 

 
14. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla parcial del 

sector P-7 Plana de la Batllòria. 
 
15. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques relativa a la participació local en els ingressos estatals. 
 
16. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC en 

defensa de la festa del foc. 
 
17. Aprovació, si s’escau, de la moció conjunta presentada pels tres grups municipals 

per donar suport al projecte “Catalunya i voltants amb bicicleta”. 
 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
18. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari. 
 
19. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de Seguretat 

Ciutadana en els mesos de desembre de 2008 i gener i febrer de 2009. 
 
20. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia 

en els mesos de desembre de 2008 i gener i febrer de 2009. 
 
21. Precs i preguntes. 
 

 

El patinatge artístic celoní guanya el campionat d' Espanya  



L’espectacle "Per plaer" del grup petit de xou conjunts del patinatge artístic Sant Celoni 
es va imposar al Campionat d’Espanya, celebrat dissabte a Lleida. Aquest nou èxit els 
dóna el passaport cap a la competició europea on també representaran la mateixa 
coreografia. Amb el que portem d’any, el primer grup petit de xou conjunts ja s’ha 
classificat en primera posició tant al Campionat de Barcelona, de Catalunya com al 
d’Espanya. Segueix, per tant, les mateixes passes que en els anys anteriors que l’han 
portat a participar dos anys seguits al Campionat del Món, on han aconseguit podi els 
dos cops. 
 
Al Campionat d’Espanya hi havia 21 grups participants. En segona posició va quedar 
el Blanes, el principal rival de les celonines, i en tercer lloc el Club El Masnou, que 
comparteix entrenador amb les nostres patinadores, en Jaume Pons. El Club Patín 
Aluche va aconseguir el 4t lloc i el segon equip del Sant Celoni va quedar en 5a 
posició amb l´espectacle "Del plaer".  Ara els toca continuar entrenant-se per intentar 
aconseguir un bon resultat a la propera cita, el Campionat d´Europa. 
 
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 

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 
10:00 

Exposició: Els 
objectius del 
Mil·lenni: vuit 
propostes per fer un 
altre món  
Setmana per la Pau 

Lloc:  Mercat municipal 
Organitza:  Ajuntament de 
Sant Celoni 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Exposició  
Setmana per la Pau 
  

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  
Nit de lletres a la 
Biblioteca 
  

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, 

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



Miquel Osset 

dissabte 

21 
març 
2009 
12:00 

Fotografies: Viatge 
de Trup de Nassos a 
Gàmbia i Senegal  
Setmana per la Pau 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Ajuntament de 
Sant Celoni i 
Coordinadora d'Entitat 
solidàries 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Exposició  
Setmana per la Pau 
  

dissabte 

21 
març 
2009 
17:00 

Festa solidària  
Setmana per la Pau 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Organitza:  Ajuntament de 
Sant Celoni i 
Coordinadora d'Entitats 
solidàries 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Festa  
Setmana per la Pau 
  

diumenge 

22 
març 
2009 
06:30 

Bacivers i Roca 
Colom  
Sortida de Muntanya: 
Caminant per Vallter 

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

diumenge 

22 
març 
2009 
17:00 

Cinefòrum: La 
canción de Carla , de 
Ken Loach  
Setmana per la Pau 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Ajuntament de 
Sant Celoni i 
Coordinadora d'Entitats 
Solidàries 
Tipus d'acte:  Cinema  
Setmana per la Pau 
  

diumenge 

22 
març 
2009 
19:00 

II Festival de 
danses orientals  
Grups de dansa 
turca, egipcia, del 
ventre i altres, a 
l'Ateneu 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Organitza:  Club de ball 
Celodance 
Preu:  4 € 
Tipus d'acte:  Dansa  

dimarts 

24 
març 
2009 
20:00 

Audició  
Alumnes de l'Escola 
de Música 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Centre 
Municipal d'Expressió 
Tipus d'acte:  Música  
Alumnes de l'Escola de 
Música 
  

dijous Audició  Lloc:  Sala petita de 



26 
març 
2009 
20:00 

Alumnes de l'Escola 
de Música 

l'Ateneu 
Organitza:  Centre 
Municipal d'Expressió 
Tipus d'acte:  Música  
Alumnes de l'Escola de 
Música 
  

dijous 

26 
març 
2009 
20:00 

Situació de Bolívia  
Setmana per la Pau 

Lloc:  Escola La Salle 
Organitza:  Ajuntament de 
Sant Celoni i 
Coordinadora d'Entitats 
Solidàries 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Setmana per la Pau 
  

divendres 

27 
març 
2009 
19:00 

Exposició: El 
treball. Sant Celoni 
anys 1950-1970  
Fotografies de Josep 
M. Cortina 

Lloc:  Rectoria Vella 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Exposició  
Fotografies de Josep M. 
Cortina 
  

divendres 

27 
març 
2009 
20:00 

Xerrada -col·loqui 
al voltant de dones 
il·lustres  
a càrrec d'Adela 
Gener, periodista i 
coach personal 

Lloc:  Centre Cívic del 
Carrer Major de la 
Batllòria 
Tipus d'acte:  
Conferència  

divendres 

27 
març 
2009 
20:00 

Els objectius del 
Mil·lenni en temps 
de crisi 
Conferència i sopar 
solidari  
Setmana per la Pau 

Lloc:  Caixa Manlleu 
Organitza:  Ajuntament de 
Sant Celoni i 
Coordinadora d'Entitats 
Solidàries 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Festa, 
Conferència  
Setmana per la Pau 
  

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


