
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 3 de juny de 2009 

 
 
L’ajuntament es reuneix amb els instal·ladors per c oordinar l’apagada analògica  
 
L’ajuntament s’ha reunit avui amb els instal·ladors i venedors del sector i 
administradors de finques per coordinar millor el procés de l’apagada analògica al 
municipi i recollir les seves inquietuds. En aquest sentit s’ha informat de les gestions 
fetes davant la Generalitat per demanar una total cobertura digital del territori i de les 
accions comunicatives destinades a la ciutadania (falques a la ràdio municipal, espai al 
web ..)  
 
Recordem que dimarts 30 de juny, Sant Celoni i els pobles vallesans del Baix 
Montseny deixaran de rebre el senyal analògic de televisió. Això vol dir que qui no hagi 
fet la transició a la TDT deixarà de veure la televisió. 
 
L’ajuntament de Sant Celoni va rebre aquest anunci en el marc d’una jornada sobre la 
transició a la TDT organitzada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç el 19 de maig 
a Barcelona i va mostrar ràpidament el seu desacord. L’alcalde Francesc Deulofeu va 
lamentar “que se’ns hagi confirmat amb tan pocs dies que San t Celoni deixarà de 
rebre el senyal analògic de televisió i més quan en cara no tenim garantida la 
recepció del senyal de TDT a tot el municipi” . 
 
En aquest sentit, des de l’ajuntament de forma coordinada amb la resta de pobles del 
Baix Montseny afectats per l’avançament de l’apagada, ha fet gestions de cara 
demanar a la Generalitat, responsables de l’encesa digital, que garanteixi la cobertura 
de TDT al territori. A Sant Celoni, concretament, alguns carrers del Turó de la Mare de 
Déu i algunes cases del carrer Esteve Brunell no poden captar tècnicament el senyal 
de TDT que arriba del repetidor de Santa Helena, al Montseny.  
 
Informació a la gent gran que viu sola 
Per garantir que la informació arriba a les persones que viuen soles, que sovint són 
grans consumidors de televisió, des de l’àrea de Comunitat de l’ajuntament s’ha 
coordinat una campanya concreta de la mà dels diferents agents socials que tenen 
contacte amb aquests col·lectius. Treballadores familiars, assistents socials, personal 
del Xec Servei... informaran sobre la transició a la TDT. 
 
L’ajuntament recull les dades dels domicilis sense cobertura digital 
Tots els domicilis on un instal·lador de TDT confirma que no es disposa de cobertura 
digital haurien de comunicar les seves dades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (93 864 
12 00). D’aquesta manera, l’ajuntament podrà traslladar amb més concreció les 
deficiències de cobertura als responsables de la Generalitat.  
 

(S’adjunta imatge de la reunió amb els instal·ladors) 

 



Convenis de col·laboració amb 4 entitats socials de l municipi  

Creu Roja, Caritas, l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny i Catalunya contra 
el Càncer van signar el passat 1 de juny el respectiu conveni de col·laboració amb 
l’ajuntament. En un acte de signatura per primera vegada conjunt, l’ajuntament va 
voler evidenciar, en el context econòmic actual, el suport incondicional del municipi a 
les entitats solidàries que treballen per les persones.  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu fa agraïr el treball que fan aquestes entitats i va afirmar 
que “en una societat on la majoria treballa per si mate ix, aquestes entitats, i 
altres que avui no són aquí però també treballen am b finalitats similars, són les 
que fan la diferència, ja que aporten el valor afeg it a les persones que ho 
necessiten”.  
 
 

1. CREU ROJA  
Aportació de 31.543 € per tirar endavant accions en els àmbits de serveis socials, 
salut i medi ambient:  

Serveis socials: servei de teleassistències; coordinació i repartiment dels 
aliments aportats per la Creu Roja  del Banc d’Aliments; campanya de 
recollida de joguines per Nadal; col·laboració en el programa El Tritó del 
Baix Montseny  
Salut: campanyes de prevenció sanitària (xerrades, sensibilització, etc.); 
activitats d’emergència sanitària i protecció civil; serveis preventius en actes 
i activitats d’interès públic; suport a les campanyes de donació 
desinteressada de sang; acompanyament sanitari a les persones usuàries 
de l’Hospital i del Centre de Dia)  
 Medi ambient: recollida de fluorescents i piles  

 
 

2. ASSOCIACIÓ NEUROLÒGICA AMICS BAIX MONTSENY . Aportació 
econòmica de 4.000 € per fer front a les activitats d’ajuda als malalts 
neurològics i les seves famílies; organitzar 2 tallers d’entrenament de la 
memòria per als socis a la seu de l’entitat i suport en la difusió de la pròpia 
associació i de les activitats que realitza.  

 
3. CARITAS 

Aportació econòmica de 9.500 € a la Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni per 
fer front a les despeses de Càrites parroquial per tal d’ajudar a famílies i persones 
necessitades del municipi de Sant Celoni, bàsicament en concepte d’aliments 
bàsics. 

4. CATALUNYA CONTRA EL CANCER  
Aportació econòmica de 1.000 € per a l’organització de la gala lírica; la 

col·laboració amb la campanya d’informació del càncer de mama i la difusió de 
xerrades informatives a la població. 

 
(S’adjunten fotos) 

 
 
 
Personal de l’ajuntament es forma en urbanisme i gè nere  
 
Professionals de les àrees d’Entorn, Espai públic, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana 
de l’ajuntament de Sant Celoni van participar dilluns a una sessió formativa sobre 
urbanisme i gènere en el marc de les  accions  derivades del Pla municipal per la 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones de Sant Celoni. A la sessió, conduïda per 
Zaida Muxí, arquitecte especialista en el tema, també hi van participar els regidors i 



regidores de les àrees implicades. Al llarg d’aquesta sessió  es  va tractar  la  visió de 
gènere a  l’urbanisme, de la teoria a l’aplicació , projectes urbans amb perspectiva de 
gènere,  rols  i espais culturalment assignats, exemples d’aplicació, Pla de barris, etc.. 
La sessió va concloure a les 14:30h  amb  torn obert de preguntes i les conclusions de 
la jornada. 
 
La regidora va destacar les activitats que s’han dut a terme durant l’any amb la 
perspectiva de gènere, que han estat moltes i variades, des de l’edició de la guia de 
llenguatge no sexista, al treball amb els centres escolars, l’edició del fullet del Servei a 
la Dona que ofereix atenció jurídica, psicològica i serveis socials, l’avaluació anual del 
protocol de violència de gènere, la commemoració del Dia Internacional de la Dona 
amb totes les entitats que treballen aquesta temàtica, i la Comissió de seguiment del 
pla d’igualtat. Pel que fa a aquesta jornada de formació en va destacar i agrair l’interès 
que va suscitar en els treballadors de la casa i va destacar la importància de 
reflexionar i tenir en compte els aspectes d’igualtat –de gènere i d’oportunitats en 
general- en la projecció dels edificis i la distribució de la via pública per la vida de les 
persones.  
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
Ja han començat les obres de construcció del nou pa velló poliesportiu del sot 
de les granotes.  Les actuacions van a càrrec de l’UTE formada per construccions 
deumal sa i tau icesa.  Les primeres obres consistiran en condicionar un aparcament 
provisional per substituir l’actual del centre municipal d’esports sot de les granotes, ja 
que al solar on era fins ara és on hi ha d’anar el nou pavelló. Després s’iniciaran les 
tasques per rebaixar el terreny i finalment, fer l’estructura de l’edifici.  
 
El nou pavelló tindrà una superfície construïda d'uns 4271 m2 més uns gairebé 2.000 
més d’exteriors. Disposarà d'un aparcament soterrat amb capacitat fins a 82 cotxes i 
una pista poliesportiva de 22x45m. Com a element destacable es preveu la 
construcció al seu interior d'un rocòdrom d'uns 12 metres d'alçada que es podrà 
utilitzar practicament sempre ja que s’ubicarà de tal manera que no  interfereixi amb 
d'altres activitats dins el poliesportiu. El pressupost del nou pavelló poliesportiu és de 2 
milions 613mil euros i el termini d’execució és d’1 any.  
 
 
21 grups musicals s’han inscrit per participar al c oncurs sant celoni sona 2009 . 
La principal novetat d’aquest any d’aquest certamen ha estat que, enlloc de només fer-
se per les formacions celonines, s’ha obert als grups de tot el baix montseny. Tot i 
això, la majoria d’inscrits, 12 dels 21, vénen de sant celoni i la batllòria. de breda n’hi 
ha 3 i un de sant esteve de palautordera, d’hostalric, de gualba, de vallgorguina, de 
llinars del vallès i de sant antoni de vilamajor.  
 
Les formacions que s’han presentat són de diversos estils, des de rock, hip hop, punk, 
ska, a metal, jazz o música tradicional.  
 
L’objectiu del sant celoni sona és promocionar i difondre els grups de música amateurs 
o semiprofessionals de la zona. De tots aquests 21 grups inscrits, el jurat del concurs 
en seleccionarà 4. aquests passaran a la final que tindrà lloc el dissabte 27 de juny al 
pàrquing del pavelló municipal de sant celoni. cada grup tindrà un màxim de 50 minuts 
per fer la seva actuació. El premi del sant celoni sona consistirà en l’enregistrament, 
masterització i edicició d’un ep de 5 temes. 
 
el jurat està format per persones vinculades al món de la música que valoraran la 
qualitat vocal i instrumental, com també la composició, l’originalitat i la posada en 
escena de cada formació. El jurat també tindrà present el vot popular que es farà a 
través de butlletes que es repartiran el mateix 27 de juny. tots i esteu convidats. 



 
 
 
L’Escola Municipal de Música organitza un nou cicle  de concerts de joves 
músics ... A l’olivera . En total es faran 3 actuacions, als tres primers divendres de 
juny a les 9 del vespre a la sala petita de l’ateneu. Aquest serà el quart any que es 
porten a terme. El primer concert, el del divendres 5 de juny, anirà a càrrec d’oriol boix 
i matías inzunza a la guitarra, guillem salicrú al violí i maria calvo al piano.  també hi 
tocarà el trio pivenko de flauta, violoncel i piano format per alumnes de l’escola 
superior de música de catalunya i tancarà la nit la jazzband de la mateixa escola de 
música.  
 
El dia 12 podrem sentir l’alice coster i sara ducrós a la flauta, lola vidal farà de 
narradora i jorge lópez tocarà el piano. Tot seguit, serà el torn de la corda jove i 
l’actuació d’aurore dyé a la flauta, ariadna cabiró al piano i el cor de dones del centre.  
 
Per tancar el cicle, el divendres 19, el concert ens l’oferiran júlia sanz a la trompeta, 
josé gonzalez a la viola, jordi lópez al piano i el combo del centre.  
 
Per altra banda, l’escola municipal de teatre acabarà el seu primer curs oferint una 
mostra a tots els celonins i celonines que vulguin veure’ls. La mostra es farà el dilluns 
22 de juny a les 7 de la tarda a la sala petita de l’ateneu i constarà de 4 
representacions.  Els grups bàsics oferiran el rei mides i el sac de mentides. El grup 
jove històries quotidianes i finalment, els adults interpretaran tres dones.  
 
Precisament l’escola de teatre l’any vinent, comptarà amb 27 alumnes repartits entre 
els diferents grups. L’any passat només eren 15, per tant, tindrà 12 persones noves. 
En canvi, l’escola de música superarà els 260 alumnes. 
 
 
El Banc de sang torna a Sant Celoni aquest divendre s i dissabte . per tant, tothom 
que vulgui participar a la campanya de donació es podrà acostar a can ramis 
divendres de 5 a 9 del vespre i dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. 
l’any passat per aquestes dates van anar-hi 161 donants i es van recollir 150 bosses. 
Les esperances per aquesta recapta és poder superar o almenys mantenir aquesta 
xifra.  
 
 
Passaltpas celebrarà el seu 15è aniversari el 13 de  juny. per a l’ocasió han 
preparat una ballada amb el grup mirabèl. Començarà a 2/4 d’11 de la nit a la plaça de 
la biblioteca l’escorxador i està obert a tothom que vulgui aprendre o simplement 
seguir el ritme de diverses danses d’arreu del món. mirabèl és una formació vallesana 
que toca bàsicament danses occitanes com ara el rondó, els xotis o masurques i, 
durant l’acte d’aniversari en podrem ballar potser unes 40.  
 
Passaltpas es va crear el 1994 i des d’aleshores no han parat de créixer.  El seu 
objectiu és passar-s’ho bé ballant danses tradicionals que encara estan vives. El seu 
nom prové del pas de ball pas-salt-pas. 
 
Actualment aquesta associació té tres seus: una a granollers, a la garriga i la de sant 
celoni i cada setmana organitzen una ballada a cada població. ser-ne soci et dóna dret 
a poder participar a les tres ballades setmanals, a sant celoni és els dilluns a la sala 
petita de l’ateneu de quarts de 10 del vespre a quarts de 12 aproximadament. Ara 
passaltpas compta amb una trentena de balladors. Les animadores són les 
encarregades d’ensenyar els passos i un parell de cops l’any, vénen professors de 
grècia, bulgària o d’altres països a ensenyar-les directament als socis. Per ser-ne socis 
només cal anar al primer assaig el primer dilluns d’octubre i apuntar-se. 
 



 
 
El centre excursionista sant celoni organitza per a quest divendres el sopar del 
seu 25è aniversari . Serà a les 9 del vespre al restaurant can net de mosqueroles. 
Està obert a tots els seus socis i sòcies. Durant el sopar es farà la presentació del llibre 
commemoratiu dels seus 25 anys d’història titulat la gent del cesc, va acompanyat d’un 
dvd ple de fotografies i vídeos del centre.  
 
Les activitats de celebració ja fa un mes aproximadament que van començar amb tres 
sortides bastant especials: van ser els 25 turons pel montseny, els 25 cims per 
montroig i núria i els 25 pics de la vall de remuñé i la zona de perdiguero. Ara toca el 
sopar i després continuaran de festa fins a finals d’any amb moltes altres activitats de 
tot tipus, totes, però, relacionades amb la muntanya i la natura. 
 
el centre excursionista sant celoni es va fundar el maig de 1984 de la mà d’en quim 
àlvarez, la teresa barba i l’anna maria català. Al principi feien sortides dirigides a nens i 
nenes i Així van durar 2 anys. després van passar per un petit període de poca 
activitat, amb algunes excursions esporàdiques ja per adults. Al 1991 es va reactivar. 
Els membres del cesc han aconseguit diverses fites assenyalades, com el kilimanjaro, 
l’aconkaua, l’apamaio o el tupkal. Però hi ha sortides de tot tipus, no només d’alta 
muntanya. Actualment, el centre compta amb diverses seccions. 
 
Totes les activitats que organitza el centre excursionista sant celoni estan obertes a tot 
el poble, no només als seus associats. Per més informació, consulteu el web 
elcesc.org 
 
 
La coral Briançó celebrarà el seu 25è aniversari el  13 de juny . per fer-ho, portaran 
a terme un concert a l’ateneu a les 8 del vespre amb la col·laboració de l’associació 
coral cardedeunca. En total pujaran a l’escenari una 60a de persones dirigides per 
emilio de la linde. El repertori que oferiran començarà amb la missa a buenos aires, 
una missa tango, seguida de set cançons catalanes (Muntanyes regaladwes, el bon 
caçador, el mariner, la gata i el belitre, la cançó de bressol, la cançó del lladre i els 
fadrins de sant boi) i per acabar cantaran la sardana l’oreneta de queralt. 
 
A principis de maig ja van fer aquesta actuació a barcelona i aquest dissabte el 
tornaran a cantar a cardedeu. Aquí l’estrena serà, com hem dit, el dissabte 13.  
 
Actualment la coral briançó compta amb uns 25 cantants, però amb els anys, ha vist 
oscil·lar bastant la quantitat de membres. Assagen tots els dimecres al vespre i la seva 
activitat normal comporta unes 5 cantades l’any. la coral briançó és una formació 
oberta a tothom, sense cap requisit necessari per entrar-hi. Així doncs, apunteu-vos a 
l’agenda dissabte 13 de juny a les 8 del vespre a l’Ateneu. 
 
 
 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


