
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 14 d’octubre de 2009 
 

• Professionals, persones cuidadores i gent gran ompl en els actes de la 
primera Diada de la Gent Gran. Les principals inici atives que han sorgit 
de la jornada han estat l’elaboració d’un protocol de detecció i prevenció 
de maltractaments a la gent gran, la posada en marx a del telèfon de la 
mobilitat i l’organització d’un curs per a persones  cuidadores no 
professionals  

• Comença l’enderroc de les edificacions annexes a Ca n Ramis  
• 30 joves participen en el 14è Pla de transició al t reball de Sant Celoni 

(PQPI-PTT) 
• L’OAC de Sant Celoni i de la Batllòria tramiten el permís per fer foc en un 

terreny forestal  
• 270 alumnes de tercer i quart d’ESO de Sant Celoni han estrenat les 

jornades d’educació vial a Honda Institut de Segure tat 
• Cap de setmana d’activitats contra el càncer de mam a  
• Camins ONG organitza aquest dissabte un dia per Rwa nda i Camerún a la 

plaça de la Vila 
• Es presenta a Sant Celoni el llibre Entre Reixes  de fra Ricard d’Olot 
• Jornada de Networking per a les empreses del Baix M ontseny 
• AGENDA 

 
 
Professionals, persones cuidadores i gent gran ompl en els actes de la  
primera Diada de la Gent Gran  
 
Les principals iniciatives que han sorgit de la jor nada han estat l’elaboració d’un 
protocol de detecció i prevenció de maltractaments a la gent gran, la posada en 
marxa del telèfon de la mobilitat i l’organització d’un curs per a persones 
cuidadores no professionals  
 
La primera Diada de la Gent Gran organitzada per l’ajuntament de Sant Celoni el 
passat 9 d’octubre en motiu del Dia Internacional de la Gent Gran va comptar amb una 
gran participació de professionals, persones cuidadores i gent gran als diferents actes 
programats.  
 
Al matí, una cinquantena de professionals dels àmbits social, sanitari, jurídic i de 
seguretat del  Baix Montseny van parlar sobre El maltractament de la gent gran: la 
detecció, la gestió i el protocol d'actuació. L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu 
i la diputada adjunta de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Teresa 
Padrós, van presentar l’acte i Jordi Muñoz, advocat i expert en temes de gent gran, va 
fer una exposició sobre la prevenció i les pautes d’intervenció davant els diferents tipus 
de maltractaments.  
 
La sessió va acabar amb el compromís de l’ajuntament de Sant Celoni d’articular un 
protocol, pioner a Catalunya, de prevenció i detecc ió de maltractaments a les 
persones grans, un tema molt silenciat i invisible però desgraciadament 
freqüent . Des de l’ajuntament de Sant Celoni ja s’han promogut altres protocols 
interdisciplinars en relació a temes com les mutilacions genitals femenines, la violència 



de gènere i violència de gènere extrema, per exemple, amb valoració molt positiva per 
part de tots els implicats.  
 
A la tarda, un centenar de persones van participar a la sessió adreçada als cuidadors 
no professionals de persones depenents, presentat per la regidora de Comunitat, 
Laura Costa i amb la presència de Pilar Martínez (Diputació de Barcelona) i Irene 
Lozano (Creu Roja).   
 
Durant el taller es va insistir en la necessitat  de l’autocura de la persona  cuidadora, la 
majoria de vegades són familiars, per tal de garantir una bona atenció en la persona 
amb dependència. Una de les eines que es van plantejar com adequada  és la 
participació en tallers  que proporcionen un espai de formació i d’intercanvi amb altres 
famílies cuidadores. En aquest sentit, l’ajuntament de Sant Celoni es va comprometre 
a organitzar un curs per a persones cuidadores no professionals, qu e ja va 
comptar allà mateix amb una vintena d’inscrits . 
 
Arran de peticions del públic, l’ajuntament es va comprometre a posar en marxa el 
telèfon de la mobilitat per poder detectar els lloc s del municipi on hi ha 
dificultats de mobilitat o accessibilitat . 

La jornada de la tarda va concloure amb un ball a la Sala Gran de l’Ateneu plena de 
gom a gom que va comptar amb paraules de l’alcalde i representants de les juntes 
dels casals de Sant Celoni i de la Batllòria. 
 
Al finalitzar la diada, l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, es va mostrar molt 
satisfet per “la primera jornada de gent gran, pel treball multidisc iplinar que hem 
iniciat i  les conclusions que n’hem extret, sobret ot pel que fa a la promoció de 
l’autonomia personal d’aquelles persones que tenen més dificultats. També 
perquè tenim la sort de comptar amb un gruix de gen t gran potent, activa i 
alegre, que aporta un enorme capital ciutadà al mun icipi.” 
 
(S’adjunten imatges) 
 
 
Comença l’enderroc de les edificacions annexes a Ca n Ramis  
 
Demà dijous començaran les obres de la primera fase de rehabilitació de Can Ramis 
amb els treballs d’enderroc de les edificacions annexes del carrer Sant Josep. 
L’objectiu d’aquesta primera fase, amb un pressupost de 94.715,80 €, és enderrocar, 
totes les construccions que amb els anys s’han anat annexant a l’edifici principal, i 
deixar l’espai lliure per a iniciar, properament, la segona fase de rehabilitació 
consistent en la construcció d’una sala polivalent i un magatzem i la restauració de les 
arcades del pati. Les obres d’enderroc salvaguardaran els elements d’interès 
arquitectònic i cultural existent. 
 
 

30 joves participen en el 14è Pla de transició al t reball de Sant Celoni (PQPI-PTT)  
 
El 14è programa de formació Pla de transició al treball ha començat aquest mes 
d’octubre a Sant Celoni amb 30 joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol de 
Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Enguany, s’han rebut 53 sol·licituds de 
joves i famílies de la comarca del Baix Montseny i municipis propers.  Des del servei, 
els candidats han rebut orientació professional i vocacional per a poder dissenyar el 
seu propi itinerari formatiu i en total, 30 joves han entrat al PTT.  
 
El PQPI-PTT els aportarà: 



� Formació professional com a auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic o 
auxiliar en  muntatge d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas  

� Formació pràctica en empresa. 
� Formació bàsica per desenvolupar-te bé en un lloc de treball i per continuar-se 

formant. 
 

Aquesta formació els permetrà  treballar amb qualificació professional i/o estudiar en 
un cicle formatiu de grau mitjà. I si volen, més endavant, cursar en centres de formació 
d’adults el graduat en educació secundària.  
 
Per a més informació es pot consultar: www.santceloni.cat/ptt 
 
 
 
270 alumnes de tercer i quart d’ESO de Sant Celoni han estrenat les jornades 
d’educació vial a Honda Institut de Seguretat  
 
Un total de 270 alumnes de tercer i quart d’ESO de Sant Celoni – de l’Avet Roig, la 
Salle i l’IES Baix Montseny- han participat a unes classes teòrico-pràctiques a les 
recent estrenades instal·lacions d’Honda Institut de Seguretat, a Santa Perpètua de 
Mogoda. Els alumnes celonins han estat els primers de tot Catalunya a participar en 
aquestes jornades que a nivell municipal coordina l`Àrea de Seguretat Ciutadana.  
 
La jornada va tenir una classe teòrica sobre les tècniques bàsiques de conducció de 
motocicletes, una prova al simulador de conducció i, finalment, la part pràctica al 
circuit.  
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
L’OAC de Sant Celoni i de la Batllòria tramiten el permís per fer foc en un terreny 
forestal  
 
Totes aquelles persones que vulguin fer cremes en un terreny forestal o dins la franja 
de 500 metres que l'envolta entre el 16 d’octubre de 2009 i el 14 de març de 2010 cal 
que sol·licitin permís a les Oficines d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni o de la 
Batllòria. Sempre que es necessiti fer foc, ja sigui per neteja de marges o rostolls o per 
eliminar restes de brossa tallada, carbó, etc., com per actes culturals en el que 
intervingui el foc (arrossades, barbacoes, etc.) és obligatori disposar del corresponent 
permís. 
 
Podeu adreçar-vos a qualsevol de les dues Oficines d’Atenció Ciutadana del municipi 
a demanar l’imprès per presentar aquesta comunicació. 
 
OAC Sant Celoni (C/ Campins, 24,  horari:  dilluns a dijous, de 8.30 – 14.30 h i de 
17.00 – 20.00 h; divendres, de 8.30 – 14.30 h) 
 
OAC La Batllòria  (C/ Miquel Mateu, 6, Les Casetes. Horari de dilluns a divendres de 
9.30 a 13.30 h 
 
 
 
 
Cap de setmana d’activitats contra el càncer de mam a  
 



En commemoració del dia Internacional de càncer de mama, l’Associació Catalunya 
contra el càncer de Sant Celoni organitza diverses activitats pel dissabte. De 10 a 1 a 
la plaça de la Vila hi haurà una carpa informativa on es repartiran els llacets roses i es 
demanaran donatius per a la investigació. De 5 a 8 del vespre hi haurà una trobada i 
ballada de Gegants del poble i els gegantons de les escoles i la coral de l’Esplai de la 
Gent Gran oferirà part del seu repertori per ambientar la vetllada. A ¼ de 8 del vespre, 
en un acte col·lectiu a tot Catalunya, s’il·luminarà la façana de l’ajuntament fins a les 
10 de la nit. De cara dilluns hi haurà una taula informativa sobre el càncer de mama a 
l’entrada de l’Hospital de Sant Celoni, amb tríptics informatius sobre com prevenir 
aquesta malaltia. 
 
 
 
Camins ONG organitza aquest dissabte un dia per Rwa nda i Camerún a la plaça 
de la Vila .  
 
Camins ONG organitza aquest dissabte a la plaça de la Vila un dia dedicat a ajudar 
Rwanda i Camerún. Els actes començaran a 2/4 de 10 del matí amb una xocolatada 
per tothom, a continuació s’obrirà l’exposició de fotos de Rwuanda i hi haurà parades 
amb treballs provinents d’aquest país africà. De 10 a 1 del migdia s’organitza una 
marató d’spinning a la plaça oberta a totes les persones que hi vulguin participar. A les 
8 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu es presentarà l’entitat Camins ONG i a 
continuació es projectarà la pel·lícula Sometimes in April.  
 
(S’adjunta cartell)  
 
 
 
Es presenta a Sant Celoni el llibre Entre Reixes  de fra Ricard d’Olot   
 
L’Associació Cedre, Càritas parroquial i La Llibreria Alguer 7 organitzen la presentació 
del llibre Entre Reixes, records de la presó model. L’acte serà a la Sala Petita de 
l’Ateneu a 2/4 de 8 del vespre de divendres. Aquesta obra recull records biogràfics de 
fra Ricard d’Olot, un caputxí destinat al servei de la presó Model de Barcelona el 1939. 
Entre reixes no es tracta pròpiament d’un llibre de memòries, ja que no s’ordena 
cronològicament, sinó per temàtiques com poden ser El botxí, la solitud, els presos 
comuns... 
 
La presentació de divendres també servirà per donar a conèixer l’Associació Cedre. Es 
tracta d’una associació sense ànim de lucre, fundada l’any 2000 que neix dels grups 
d’adolescents de la comunitat cristiana dels Caputxins de Sarrià. Els voluntaris de 
Cedre visiten diversos centre penitenciaris i ajuden l’acollida de joves procedents 
d’aquests centres a centres tutelats.  
 
 
Jornada de Networking per a les empreses del Baix M ontseny  
 
El proper 19 d’octubre a les 19 hores se celebrarà a la Rectoria Vella una jornada de 
networking adreçada a les empreses del Baix Montseny. L’objectiu d’aquesta sessió és 
facilitar el contacte entre els empresaris de la zona per tal de millorar les relacions 
comercials. Durant la jornada s’explicarà els principals elements a tenir en compte per 
treure el màxim profit de les eines telemàtiques aplicades al procés de venda. 
 
 
 
 
AGENDA 



dijous 

15 
octubre 

2009 
20:00 

Inauguració 
Exposició: Els 25 
anys del CESC  i 
Perú 2009  
Fotografies del CESC 

Lloc:  Can Ramis 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Exposició  
Fotografies del CESC 
  

 

divendres 

16 
octubre 

2009 
18:30 

Hora del conte a la 
Batllòria  
Vols ser amic meu?, 
a càrrec de 
Vadecontes 

Llo c:  Biblioteca de la 
Batllòria 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  
Vols ser amic meu?, a 
càrrec de Vadecontes 
  

 

divendres 

16 
octubre 

2009 
19:00 

Xerrada i taller: 
tast de xocolates  
A càrrec de Joan 
Muntada. 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Conferència  
A càrrec de Joan 
Muntada. 
  

 

divendres 

16 
octubre 

2009 
19:30 

Presentació del 
llibre Entre reixes. 
Records de la presó 
model (1939...)  
de Fra Ricard d'Olot 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Associació 
Cedre, Càritas Parroquial 
i Llibreria l'Alguer 
Tipus d'acte:  Literatura  
de Fra Ricard d'Olot 
  

 

divendres 

16 
octubre 

2009 
21:00 

Nit de lletres  
El barco de la muerte, 
de B. Traven 

Lloc:  Hotel Suís 
Tipus d'acte:  Literatura  
El barco de la muerte, de 
B. Traven 
  

 

dissabte 

17 
octubre 

2009 
09:30 

Un dia per Rwanda 
i Camerun  
Presentació de 
Camins ONG 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Organitza:  Camins ONG 
Tipus d'acte:  Esports, 
Cinema, Exposició, Festa, 
Conferència  
Presentació de Camins 
ONG 
  

 

dissabte 

17 
octubre 

2009 
10:00 

Dia Internacional 
del càncer de mama  
Actes de celebració 
de la diada 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Durada:  matí i tarda 
Organitza:  Catalunya 
contra el Càncer 
Tipus d'acte:  Mostra, 
Festa  
Actes de celebració de la 
diada 
  

 



dissabte 

17 
octubre 

2009 
15:00 

Ballibierna (3.056 
m) i Culebres (3.051 
m) 
Sortida d'Alta 
Muntanya 

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

 

diumenge 

18 
octubre 

2009 
08:00 

Sta. Victòria de 
Sauleda i St. Miquel 
de Cladells  
Sortida de Natura per 
la Ruta de les 10 
ermites 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  EL CESC 
Tipus d'acte:  Esports  
Sortida de Natura per la 
Ruta de les 10 ermites 
  

 

diumenge 

18 
octubre 

2009 
18:00 

Gala lírica  
Concert a l'Ateneu 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Organitza:  Societat 
Ateneu 
Tipus d'acte:  Música  
Concert a l'Ateneu 
  

 

dilluns 

19 
octubre 

2009 
19:00 

Jornada de 
Networking  
Per a les empreses 
del Baix Montseny 

Lloc:  Rectoria Vella 
Organitza:  Ajuntament de 
Sant Celoni i Video 
Marketing On Line 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Per a les empreses del 
Baix Montseny 
  

 

dilluns 

19 
octubre 

2009 
20:30 

Curs d'iniciació a 
les Danses del Món  
Vine a ballar, prova-
ho durant l'octubre 
sense compromís 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  fins el 25 gener 
2010 
Organitza:  Passaltpas, 
danses del món 
Preu:  45 € (inclou tots els 
dilluns d'octubre a gener) 
Tipus d'acte:  Dansa  

 

 


