
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 16 d’abril de 2009  

• 56 persones han fet el Curs d’Acollida a Sant Celon i en llengua d’origen  
• L’alcalde trasllada a Renfe el malestar veïnal dava nt l’augment del soroll 

dels trens 
 
 
56 persones han fet el Curs d’Acollida a Sant Celon i en llengua d’origen  
 
L’alcalde va lliurar un diploma a tots els particip ants en un acte a la sala de plens 
 
56 dones i homes marroquins, africans i llatinoamericans han passat pel Curs 
d’Acollida a Sant Celoni en llengua d’origen promogut per l’Ajuntament amb el suport 
del Consell Comarcal.  
 
L’objectiu dels cursos, de 12 hores de durada, és oferir un marc referencial sobre 
Catalunya i el funcionament dels serveis bàsics a Catalunya en general i en concret al 
municipi, tenint en compte la perspectiva del país d’origen per tal de millorar l’accés 
aquests serveis.  
 
Els destinataris són persones arribades de diferents països que per dificultats 
lingüístiques o culturals necessiten un assessorament sobre el país d’acollida. També 
persones que han sol·licitant informes d’arrelament al municipi. 
 
 
5 cursos realitzats a Sant Celoni 
El mes de novembre es va fer la primera prova pilot a Sant Celoni amb 3 cursos 
simultàniament durant una setmana cada dia al vespre. El curs era en àrab, en castellà 
i en sarahule i fula, per a persones provinents del Marroc, de Llatinoamèrica i de 
Senegal i Gàmbia. Les persones que van participar en aquesta edició eren 
majoritàriament alumnes dels diferents cursos de l’Escola d’Adults i del Consorci per a 
la Normalització Lingüística.  
 
De gener a març s’han realitzat 2 cursos més dirigits especialment a mares, ja que 
s’han fet en horari escolar amb servei de guarderia.  En aquest cas s’han fet una 
sessió setmanal: els dimarts per les mares de Senegal i Gàmbia, i els divendres per 
les mares del Marroc. 
Sant Celoni, juntament amb Canovelles, són els dos municipis del Vallès Oriental que 
han participat activament en el debat i el disseny del projecte. A més, des de 
l’Ajuntament es va participar en la selecció i la formació dels agents d’acollida 
comarcals responsables d’impartir el curs (en part aportant persones veïnes del poble 
que actualment són agents d’acollida i que també treballen en altres projectes com el 
Pla Educatiu d’Entorn).  
 
Continguts:  

 
� Sessió 1: Benvinguts a Catalunya. (geografia, història, legislació, govern, 

llengua, cultura, participació,...) 



� Sessió 2: Sistema sanitari  
� Sessió 3: Sistema educatiu  
� Sessió 4: Treball 
� Sessió 5:  Serveis Socials 
� Sessió 6: Habitatge i Convivència 
� Sessió final de repàs, preguntes i valoració 

 
(S’adjunta foto) 
 
 
 
L’alcalde trasllada a Renfe el malestar veïnal dava nt l’augment del soroll dels 
trens  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu es va reunir la setmana passada amb el responsable de 
la línia C2 de rodalies de Renfe, Florencio Minero, per parlar de diferents temes 
d’interès pel municipi i especialment de les possibles solucions davant l’augment del 
soroll dels trens, sobretot a la nit, que provoca molèsties al veïnat.  
 
En aquest sentit, el representant de Renfe va informar que en resposta a la petició que 
l’ajuntament ja els havia fet per escrit, des de fa unes setmanes s’ha anul·lat la 
megafonia de davant dels habitatges. A més es va comprometre a estacionar els nous 
trens, que són més sorollosos, a l’andana més allunyada del carrer;  a baixar la 
intensitat del so de les portes; a parlar amb l’empresa de neteja dels combois perquè a 
la matinada quan treballen redueixin el soroll i a traslladar la petició a l’empresa 
fabricant dels trens de reduir el soroll dels motors. 
 
L’alcalde Francesc Deulofeu també els va traslladar les reclamacions del col·lectiu 
d’usuaris i usuàries del Catalunya Express del Baix Montseny i la petició de millorar el 
servei i la freqüència dels trens de rodalies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


