
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 15 de juliol de 2009 

• Sant Celoni es va mullar per l'esclerosi múltiple i  recull prop de 900 euros 
• L’ajuntament farà avui l’acte de benvinguda als inf ants sahrauís que 

passen l’estiu acollits en famílies celonines 
• Increment del 73% del nombre de sol·licituds tramit ades per l’Oficina 

d’Habitatge del Baix Montseny per a  ajuts al pagam ent del lloguer 2009 
per a persones amb risc d’exclusió social 

• Avui es jugarà la final de la 28a Copa Futbol Sala Sant Celoni 
• Dijous a la fresca:  Aquest dijous, Música amb Las Migas  als jardins de la 

Rectoria Vella i  dijous, 23 de juliol, a la plaça de la Biblioteca, Rebrot 
Teatre amb La meva Ismènia.  

• Quedem a la fresca, t’hi apuntes? està funcionant m olt bé! 
• L’associació de gent gran l’Esplai ha obert el perí ode d’inscripció pels 

cursos del 2009-2010 
• XLV Aplec de la Sardana aquest diumenge al parc de la Rectoria Vella  
• Sant Celoni Comerç celebra amb èxit una nova edició  de Rebaixes al 

carrer  
• AGENDA 

 

Sant Celoni es va mullar per l'esclerosi múltiple i  recull prop de 900 euros  
 
La campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple va recollir aquest diumenge a Sant Celoni 
prop de 900 euros: es van recollir 75 euros de les entrades puntuals del diumenge al 
Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes, 270 euros de la venda de roba i 
diversos materials promocionals i una aportació de 500 euros per part de l'ajuntament. 
L'alcalde Francesc Deulofeu i els regidors Miquel Negre i Carles Mas, i les regidores 
Laura Costa i Dolors Lechuga, van afegir-se als ciutadans que van nedar solidàriament 
al Sot de les Granotes. En total es van fer uns 1.500 metres nedant, unes 60 piscines. 
 
Mulla' t és una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les 6.000 persones 
que pateixen esclerosi múltiple a Catalunya. És un acte de participació ciutadana i de 
recaptació de fons, amb l'objectiu de crear serveis per a les persones afectades i 
donar suport a la investigació de l'esclerosi múltiple al nostre país . 
 
(S’adjunten imatges) 
 
 
 
Acte de benvinguda als infants sahrauís que passen l’estiu acollits en famílies 
celonines  
 
Avui a les 7 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament tindrà lloc l’acte oficial de 
benvinguda als 4 infants sahrauís que passen l’estiu a Sant Celoni i a les seves 
famílies acollidores. Enguany han vingut 2 nens i 2 nenes d’entre 8 i 10 anys: 
Mohamed Mouloud Mostapha (nen); Deh Badadi Mohamed (nen); Fatimetu Seini 
Mohamed (nena) i Zerga Hamadi Said (nena).  
 



 
 

Increment del 73% del nombre de sol·licituds tramit ades per a ajuts al pagament 
del lloguer 2009 per a persones amb risc d’exclusió  social  

El nombre de sol·licituds per a ajuts al pagament del lloguer tramitats per l’Oficina d’Habitatge 
del Baix Montseny ha passat de 162 l’any 2008 a 280 aquest any, tot i que el termini per poder-
ho tramitar ha estat molt més curt que en anteriors convocatòries (del 27 de maig al 30 de 
juny).  

Enguany, fruit de la signatura del conveni relatiu a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny amb 
els municipis de Llinars del Vallès i de Santa Maria de Palautordera, s’han instal·lat dos punts 
d’informació i recollida d’informació en aquests municipis des d’on s’han gestionat 25 i 37 
sol·licituds, respectivament. 
 
L’Oficina Local d’Habitatge va engegar una campanya informativa sobre la convocatòria dels 
ajuts que entre altres coses ha suposat l’enviament d’uns 400 missatges SMS; tres sessions 
informatives: Sant Celoni (7 de maig), Llinars del Vallès (11 de maig) i  Santa Maria de 
Palautordera (14 de maig); informació als mitjans de comunicació municipal (butlletí, ràdio i 
web); cartells i trucades informatives a antics perceptors. 
 
 



SOL·LICITUDS TRAMITADES DES DE L'OFICINA HABITATGE BAIX  MONTSENY

. Municipis
Nºsol·licituds Sant Celoni

Santa Maria
de Palutordera

Llinars del
Vallès

Altres 
municipis Total

Any 2009 171 49 30 30 280
Any 2008 115 26 3 18 162
Any 2007 72 12 5 89

% Increment 2009 vs 2008 48,70% 88,46% 900,00% 66,67% 72,8 4%  
 
 
 
 
Avui es jugarà la final de la 28a Copa Futbol Sala Sant Celoni  
 
Avui a les 9 del vespre es disputarà la final de la 28a Copa Futbol Sala Sant Celoni 
que organitza l’Ajuntament de Sant Celoni al Camp municipal d’esports. Aquest dilluns 
va començar la segona fase del torneig que funciona en sistema d’eliminatòries: dels 
41 equips sèniors que han participat a la Copa, només 16 han passat a la següent 
fase.  
 
La gran novetat d’aquest any ha estat que la Copa de futbol sala s’ha ampliat a altres 
categories, no només per a adults i s’ha creat la de cadet. En aquest campionat la final 
es va disputar divendres al vespre en un partit molt igualat entre Los Betas i La Penya. 
El resultat final va ser de 4 a 3 a favor de  l’equip los betas que no ha perdut cap dels 
partits disputats. La Copa Futbol Sala Sant Celoni va començar a mitjan juny i dura un 
mes aproximadament.  
 

Dijous a la fresca 

Aquest dijous, Música amb Las Migas  als jardins de la Rectoria Vella  

Las Migas són Marta Robles, Isabelle Laudenbach, Lisa Bause i Sílvia Pérez Cruz, 
dues guitarres, violí, acordió, cajón i veu que ofereixen un flamenc clàssic amb 
arranjaments propis, amb rigor, força i emoció.  

Pretenen experimentar i aprofundir en el llenguatge del flamenc des de la tradició, que 
és la seva primera font d'inspiració. I des de les arrels créixer amb el que cadascuna 
porta a la maleta: la Marta, els fonaments flamencs i la guitarra clàssica; la Isabelle, la 
guitarra flamenca; la Lisa, la música de circ, les varietés i el tango; i la Sílvia, el fado, el 
jazz i les havaneres. Amb orígens molt dispars (Sevilla, la Bretanya francesa, Berlín i 
Palafrugell), construeixen des de Barcelona aquest univers tan fresc i vital. La seva 
música respira aquesta mescla sense perdre la seva base.  

Dijous, 23 de juliol, a la plaça de la Biblioteca, Rebrot Teatre amb La meva 
Ismènia  
 



 

 

LA MEVA ISMÈNIA, d’Eugène Labiche 

 

Amb Marta Albert, Elisabet Bach, Teresa Deulofeu, Bernat Fugarolas, Xavier Vulart,  

Direcció: Maria Marsol 

Música i direcció músical: Albert Peix 

 

Una tieta molt rica 

Una filla molt múrria 

Un pretendent molt poca-solta 

Un pare molt gelós 

Una "molt bona" minyona 

Una comèdia sorprenent a ritme de swing 

 

*** Quedem a la fresca, t’hi apuntes?  
La Coordinadora d'Entitats Solidàries i l'Ajuntament de Sant Celoni promouen una 
nova iniciativa anomenada Quedem a la fresca. Es tracta de conversar en català amb 
persones provinents d'altres països, que volen practicar la nostra llengua, i després 
anar junts als espectacles dels Dijous a la Fresca. Totes les persones interessades 
poden anar directament els dijous de juliol i agost a les 9 del vespre davant de 
l'Ajuntament. T’hi apuntes? està funcionant molt bé! 
  

 
L’associació de gent gran l’Esplai ha obert el perí ode d’inscripció pels cursos 
del 2009-2010  
 
Classes de català, informàtica, piano, manualitats... són algunes de les propostes de 
l’Associació de gent gran l’Esplai pel nou curs 2009-2010. L’oferta va dirigida a les 
persones majors de 65 anys, estiguin o no associades al casal i les inscripcions ja han 
començat.  A més de cursos i tallers, l’Esplai organitza excursions. La propera serà 
dissabte a Castellar de Nug i de cara al 18 d’agost aniran al Centre termal Magma. 
Totes les persones interessades es poden informar i apuntar, tant a les excursions 
com als cursos pel curs vinent, al mateix casal de la gent gran, de dilluns a divendres,  
a partir de les 4 de la tarda.  
 
  
XLV Aplec de la Sardana aquest diumenge al parc de la Rectoria Vella   



 
El parc de la Rectoria Vella serà l’escenari aquest diumenge del XLV Aplec de la 
Sardana que organitza l’Agrupació Sardanista Baix Montseny. A les 12 del migdia s’ha 
programat una ballada amb la Cobla Lluïsos i a les 4 de la tarda, es reuniran les cobles 
Mediterrània, Contemporània i Lluïsos.  
 
 
Sant Celoni Comerç celebra una nova edició de les R ebaixes al carrer  
 
El passat dissabte 11 de juliol, va tenir lloc a Sant Celoni una nova edició de les 
Rebaixes al Carrer. En aquesta ocasió, 24 establiments comercials s’ubicaven a la 
plaça de la Vila, c/Major, c/ Anselm Clavé i plaça d’en Nicola per fer rebaixes i 
liquidacions, sobre tot en tèxtil i sabateria però també decoració i mobiliari, perfumeria i 
joquines. La jornada es va valorar molt positivament per les botigues participants i pel 
públic en general. 
 
Sant Celoni Comerç ja està preparant la campanya Torna a l’Escola que començarà al 
setembre i dues campanyes més per octubre i novembre relacionades amb el medi 
ambient la primera i amb la promoció del turisme, la segona. A més, des del passat 
mes de juny, Sant Celoni Comerç en col·laboració amb l’Ajuntament, ha posat en 
marxa una campanya de promoció del transport públic. Les botigues associades 
reparteixen gratuïtament a la seva clientela targetes T-2 Comerç amb dos viatges per 
fer servir a l’autobús urbà de Sant Celoni i en els autobusos interurbans que 
comuniquen el municipi amb Campins, Fogars de Montclús, Gualba, la Batllòria, 
Montseny, Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 
 

(S’adjunta imatge)  

  

 

AGENDA 
 

dimecres 

15 
juliol 
2009 
21:00 

Torneig de Futbol 
Sala Sant Celoni  
Final 

Lloc:  Pista coberta Camp 
Municipal d'Esports 
Tipus d'acte:  Esports  
Final 
  

dijous 

16 
juliol 
2009 
22:00 

Concert de Las 
Migas  
Dijous a la fresca 

Lloc:  Parc de la Rectoria 
Vella 
Durada:  80 minuts 
Tipus d'acte:  Música  
Dijous a la fresca 
  

divendres 

17 
juliol 
2009 
21:00 

Tertúlia literària: 
Temps líquids: viure 
en una època 
d'incertesa  de 
Zygmunt Bauman  
Nit de lletres, 
conduïda per Jesús 
Pacheco 

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



dissabte 

18 
juliol 
2009 
09:00 

Festa del barri del 
Molí paperer  
Festes de barri 

Lloc:  Barri del Molí 
paperer 
Tipus d'acte:  Festa  
Festes de barri 
  

diumenge 

19 
juliol 
2009 
06:00 

Ruta circular pel 
Puigmal  
Sortida d'Alta 
Muntanya 

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

diumenge 

19 
juliol 
2009 
12:00 

XLV Aplec de la 
sardana  
Ballada de sardanes 
amb la Cobla Lluïsos 

Lloc:  Parc de la Rectoria 
Vella 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  
Ballada de sardanes amb 
la Cobla Lluïsos 
  

dilluns 

20 
juliol 
2009 
09:00 

Festa del barri 
Consolat de Mar  
Festes de barri 

Lloc:  Barri Consolat de 
Mar 
Tipus d'acte:  Festa  
Festes de barri 
  

dijous 

23 
juliol 
2009 
22:00 

Teatre: La meva 
Ismènia , amb Rebrot 
Teatre 
Dijous a la fresca 

Lloc:  Plaça de la 
biblioteca 
Durada:  60 minuts 
Tipus d'acte:  Teatre  
Dijous a la fresca 
  

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


