
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 28 d’octubre de 2009 
 

• Els tres grups municipals acorden ubicar el nou hos pital a Can Riera de 
l’Aigua 

• Les entitats organitzadores de les activitats d’est iu valoraran molt 
positivament el resultat i tenen interès de repetir  el model de gestió l’estiu 
del 2010 

• Sant Celoni va acollir una sessió especial de treba ll de les associacions 
per la lluita contra les mutilacions genitals femen ines. Des de fa 7 anys, 
Sant Celoni disposa d’un protocol de prevenció 

• Adjudicada la redacció del programa del Museu del B osc a la Fundació La 
Caixa  

• Una seixantena de persones van participar a la sort ida cultural al 
monestir de Sant Benet del Bages 

• El programa de les tardes de TV3 s’instal·la a Sant  Celoni del 2 al 5 de 
novembre 

• Oliklaks i taller de sabó vegetal a la plaça de la Vila. Dissabte acabarà la 
campanya de la UBIC i l’ajuntament per promoure la recollida d’oli de 
cuina usat 

• Aquest dissabte comença la programació Entrefestes 
 

• AGENDA 
 
 
Els tres grups municipals acorden ubicar el nou hos pital a Can Riera de l’Aigua  
 
Els tres grups municipals amb representació a l’ajuntament de Sant Celoni han fet 
pública aquest matí la decisió unitària d’ubicar el nou hospital a Can Riera de l’Aigua. 
Després d’un període de reunions entre els tres grups i a partir de documentació 
tècnica sobre les diferents possibles ubicacions, els tres grups s’han decidit per Can 
Riera de l’Aigua perquè, segons ha explicat l’alcalde Francesc Deulofeu, és “un 
entorn agradable, té una distància del nucli urbà q ue permet desplaçar-s’hi 
caminant i té una comunicació directe i ràpida per la porta de Llevant”.   
 
Francesc Deulofeu com a representant de l’equip de govern de CiU, Joan Castaño pel 
PSC i Montserrat Vinyets per la CUP s’han felicitat per haver aconseguit que “el tema 
hospital no fos un element de debat polític sinó de  consens.“ 
 
El terreny proposat, de 20.500 metres quadrats, ocupa l’espai existent entre la casa de 
pagès de Can Riera i el camí. El nou Hospital de Sant Celoni tindrà una àrea 
d’influència d’uns 70mil habitants i donarà servei a les poblacions del Baix Montseny. 
En aquest sentit, els tres representants han volgut recordar el compromís de la 
consellera de Salut, Marina Geli, d’acceptar l’ampliació del Govern Territorial de Salut 
del Baix Montseny amb les poblacions de la comarca de la Selva: Riells i Viabrea, 
Breda i Hostalric.  
 
Pel que fa al calendari, els representants polítics no s’han volgut pronunciar si bé han 
assegurat que per la tramitació urbanística es necessiten uns 6 mesos. 
 



Pel que fa als terrenys, que actualment consten com a sòl rústic, els tres grups han 
recordat que l’ARE que afecta aquesta zona encara no s’ha retirat per part de la 
Generalitat, tot i que l’ajuntament ho ha reclamat en diferents ocasions.  
 
Aquesta setmana l’Ajuntament de Sant Celoni comunicarà la decisió d’ubicar el nou 
hospital a Can Riera de l’Aigua al Departament de Salut i al Departament de Política 
Territorial. 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
 
Les entitats organitzadores de les activitats d’est iu valoraran molt positivament 
el resultat i tenen interès de repetir el model de gestió l’estiu del 2010  
 
Representants de l’Ajuntament i de les entitats que han organitzat les activitats d’estiu 
es van reunir el passat 21 d’octubre amb el propòsit de valorar el projecte d’activitats 
del 2009 i fer propostes per al 2010.  
 
Aquest any 2009 s’ha promogut un nou model de gestió en que l’Ajuntament ha 
subscrit un conveni amb les entitats organitzadores i ha atès l’oferta que no es preveia 
des del teixit associatiu. 
   
 Durant la reunió de valoració es va destacar: 
 

o S’ha garantit una oferta diversa que dónes resposta a les necessitats 
educatives de les famílies i al interessos/demandes dels infants i joves. S’han 
gestionat més de 700 inscripcions.  

o S’ha vinculat el projecte d’estiu a la dinàmica de treball en xarxa del Pla 
Educatiu d’Entorn. L’Ajuntament i les AMPA gestionen conjuntament les 
activitats extraescolars. Enguany amb el projecte d’activitats d’estiu s’ha fet un 
pas endavant; hi han participat dues entitats esportives, 5 associacions de 
pares i mares d’alumnes i un centre educatiu.  

o S’ha treballat per garantir la distribució equitativa dels infants amb necessitats 
educatives específiques. S’ha gestionat un total de 42 beques i s’han contractat 
2 vetlladors.  

 
Pel que fa a les activitats d’estiu de 2010 es va acordar iniciar el projecte de treball a 
partir del gener amb la finalitat d’ampliar els objectius de treball. 
 
 
 
Sant Celoni va acollir una sessió especial de treba ll de les associacions per la 
lluita contra les mutilacions genitals femenines  
 
Des de fa 7 anys, Sant Celoni disposa d’un protocol  de prevenció  
 
Sant Celoni va acollir divendres una sessió de treball per conèixer la lluita contra les 
mutilacions genitals femenines (MGF) que es fa des de les mateixes associacions 
africanes tant des de Catalunya com des de Senegal i Gàmbia. Hi van participar més 
de 30 persones, entre elles professionals dels serveis del Baix Montseny que formen 
part de la Comissió de Seguiment del Protocol de Prevenció contra les MGF - que 
funciona de forma molt efectiva des de fa 7 anys al municipi-  i de la Coordinadora 
d’entitats Solidàries de Sant Celoni.  
 
Les associacions africanes GAMCOTRAP i TOSTAN, van explicar la importància de la 
sensibilització en les petites poblacions allunyades on aquesta pràctica encara no està 



eradicada i la importància de treballar per a la salut i la formació de les dones 
africanes. També van explicar que treballen a favor dels drets fonamentals de la 
persona i en concret pels drets de les dones i en aquest sentit van insistir en la 
necessitat de fer entendre a les persones que encara ho practiquen que cal deslligar 
les mutilacions de la religió i l’Islam.  
 
Els assistents van valorar molt positivament conèixer el protocol de prevenció de les 
MGF de la Generalitat de Catalunya i les visites com la de Sant Celoni per tal de lligar 
el treball que s’està fent des d’aquí amb la realitat de l’Àfrica. A Sant Celoni, per 
exemple, s’informa i sensibilitza a les famílies que van de vacances a l’Àfrica, sobre la 
legislació espanyola en aquest tema i, tot i que la majoria de famílies celonines 
d’origen africà ja ho coneixen, es manté el protocol de forma preventiva. Al mateix 
temps també es treballa amb les comunitats immigrants des del seu paper de 
transmissors d’aquest missatge al país d’origen. 
 
A la tarda hi va haver una altre reunió amb aquestes associacions i membres de la 
comunitat africana de Sant Celoni, en la qual es va explicar en les diferents llegües 
africanes el treball que estan fent en els seus països. 
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
Adjudicada la redacció del programa del Museu del B osc a la Fundació La Caixa  
 
La Junta de Govern Local ha adjudicat la redacció del programa del Museu del Bosc a 
la Fundació la Caixa per un import de 36.400 euros. De fet, el projecte té un cost de 90 
mil euros, la meitat finançats per la mateixa Fundació la Caixa i la resta s’obtenen de 
subvencions i aportacions privades. L’equip de Jorge Wagensberg, director de l’Àrea 
de Medi Ambient i Ciència de la Fundació la Caixa és qui redactarà el projecte que 
podria estar acabat a principis del 2010. Fa un any, el novembre passat, ja es va portar 
a terme la presentació oficial del Museu del Bosc que vol esdevenir un referent en 
l’àmbit del bosc i la investigació forestal a nivell mundial.  
El projecte vol combinar aspectes com l'estat dels boscos al món, els seu problema a 
escala planetària i concretament a l'Estat espanyol i a Catalunya, a més d’elements 
d'innovació i línies de recerca. L'elecció de Sant Celoni com a espai per a situar el 
Museu del Bosc de Catalunya respon a una qüestió estratègica com a àrea central 
entre dos referents a nivell forestal: el Montseny i el Montnegre.  La intenció és 
destinar a aquest projecte un equipament de grans dimensions, d'uns 2.000 metres 
quadrats de nova construcció, al final de la zona del P16, amb la previsió que aculli 
entre 80 i 100 mil visitants anuals.  
 
 
Una seixantena de persones van participar a la sort ida cultural al monestir de 
Sant Benet del Bages  
 
El dissabte 24 d'octubre una seixantena de persones van participar en la sortida 
cultural al monestir de Sant Benet del Bages organitzada per l’ajuntament.  
 
El 2008 Caixa Manresa inaugurà la restauració del conjunt, el Món Sant Benet, duta a 
terme amb molt d'encert. El primer monestir es construí pels volts de l'any 950, però va 
patir l'atac de les tropes musulmanes i es va haver de refer en el segle XII. L'església 
és romànica i té un absis central i dues capelles laterals en el transsepte. Al costat hi 
ha el claustre, que conserva les quatre galeries originals. Entre les dependències 
monacals destaca el celler. Al llarg del recorregut una sèrie d'audiovisuals van 
explicant la història del monestir de manera amena i a partir de diferents protagonistes 
que fan de narradors.  
 



El monestir s'abandonà el 1835 a causa de la desamortització de Mendizábal i el 1907 
el comprà la família del pintor modernista Ramon Casas, que va rehabilitar el conjunt 
per anar-hi a passar els estius. La segona part de la visita recrea l'època modernista 
del monestir a les estances del sobreclaustre, que conserven el mobiliari i les 
col·leccions de pintures i arts decoratives que hi deixaren els Casas. Audiovisuals 
protagonitzats per diversos personatges (el carreter, la criada, la model del pintor...) 
recreen la vida de l'indret en aquesta època d'esplendor. 
 
 
Oliklaks i taller de sabó vegetal a la plaça de la Vila 
 
Dissabte acabarà la campanya de la UBIC i l’ajuntam ent per promoure la 
recollida d’oli de cuina usat 
 
Dissabte finalitzarà la campanya per promoure la recollida d’oli de cuina domèstic, que 
han portat a terme Sant Celoni comerç i l’ajuntament, amb el repartiment dels oliklaks. 
A partir de les 11 del matí s’instal·larà a la plaça de la Vila una carpa on es podran 
aconseguir aquestes ampolles re reciclar els olis de cuina, tant els dels fregits com 
també de les llaunes de conserva. Per obtenir un d’aquests oliklaks, heu d’omplir unes 
butlletes que trobareu als establiments adherits a Sant Celoni Comerç i lliurar-lo a la 
carpa el dissabte. A més a més, a les 12 del migdia es farà un taller per fer sabó, 
precisament amb aquest oli vegetal reciclat.  
 
Per portar a terme aquesta campanya de reciclatge d’olis, l’ajuntament instal·larà dos 
contenidors per facilitar-ne la recollida. Els ubicarà a l’avinguda de la pau davant el 
número 39 i l’altra a la cantonada del carrer Ramis amb el carrer Campins.  A més, 
també podreu portar aquest oli a la deixalleria. Fins el moment l’associació ja ha 
repartit més de 400 ampolles. 
 
 
 
El programa de les tardes de TV3 s’instal·la a Sant  Celoni del 2 al 5 de novembre  
 
La primera setmana de novembre, el programa DIVENDRES, que s’emet cada tarda 
per TV3, instal·larà un plató mòbil a la plaça de la Vila de Sant Celoni. Durant 4 tardes, 
de dilluns 2 a dijous 5 de novembre, el programa connectarà amb Sant Celoni des d’on 
es faran entrevistes, reportatges, enquestes... que ajudin als espectadors a conèixer 
millor el nostre municipi i el Baix Montseny a través de diferents persones de diferents 
àmbits. Fins ara el programa s’ha desplaçat a diferents poblacions com Tarragona, 
Valls, Terrassa i Cervera.  
 
(S’adjunta imatge del plató) 
 
 
Aquest dissabte comença la programació Entrefestes  
 
El primer concert de la programació Entrefestes s’ha programt per aquest dissabte a 
les 10 de la nit a l’Ateneu: serà de música barroca i es titula “veniu, a Venècia s’hi fan 
concerts” a càrrec del quintet de solistes de l’Orquestra de Cambra XXI. Aquest 
espectacle ens acostarà a la música que s’escoltava a Venècia cap a l’any 1700. la 
primera part inclourà la primera simfonia de Vivaldi , una obra d’Albinoni i unes danses 
del protegit dels Borbons espanyols, Luigi Boccherini. La segona part està dedicada al 
gran mestre del violí de l’època: el frare Antonio Vivaldi, les famosíssimes Quatre 
Estacions hi seran presents, a més de dos dels seus concerts més populars. 
 
Les entrades del públic general surten a 10 euros, als menors de 14 anys i majors de 
65 per 5 euros i els joves entre 14 i 29 anys amb el Carnet Jove també a 5 euros. 
podeu comprar les entrades al centre Municipal d’Expressió de dilluns a dijous de 10 a 



1 del migdia i de 5 a 8 del vespre. també podeu comprar-les mitja hora abans de cada 
espectacle a les taquilles de l’Ateneu. 
 
 
 
 
AGENDA 
 

dimecres 

28 
octubre 

2009 
11:00 

L'Animalada, jocs 
animals  
Col·lecció de 30 jocs 
autònoms de gran 
format 

Lloc:  carrer Major de Dalt 
(barri Vilanova) 
Durada:  fins a 2/4 de 2 
del migdia 
Tipus d'acte:  Infantils  
Col·lecció de 30 jocs 
autònoms de gran format 
  

dimecres 

28 
octubre 

2009 
20:00 

Audició  
Alumnes de l'Escola 
de Música 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  1 hora 
Organitza:  CME 
Tipus d'acte:  Música  
Alumnes de l'Escola de 
Música 
  

dijous 

29 
octubre 

2009 
20:00 

L'impost de 
Successions. Què 
sap sobre les 
herències?  
Conferència a 
l'Ateneu per part de 
l'ARIS 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Associació 
per a la Reforma de 
l'Impost de Successions a 
Catalunya 
Preu:  Gratuït 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Conferència a l'Ateneu 
per part de l'ARIS 
  

divendres 

30 
octubre 

2009 
18:00 

Castanyada i 
recapte d'aliments  
A. Veïns del Carrer 
Major de Dalt 

Lloc:  Carrer Major 
Organitza:  A. de Veïns 
del Carrer Major de Dalt 
Tipus d'acte:  Festa  
A. Veïns del Carrer Major 
de Dalt 
  

dissabte 

31 
octubre 

2009 
11:00 

Campanya de 
recollida d'oli de 
cuina domèstic  
Repartiment gratuït 
d'Oliklaks, kits 
especials per recollir 
oli 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Durada:  fins a les 7 de la 
tarda 
Organitza:  UBIC 
Tipus d'acte:  Mostra  
Repartiment gratuït 
d'Oliklaks, kits especials 
per recollir oli 
  

dissabte Petita hora del 
conte  

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 



31 
octubre 

2009 
11:30 

Contes de tardor amb 
en Cigró, a càrrec de 
Txo Titelles 

Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  
Contes de tardor amb en 
Cigró, a càrrec de Txo 
Titelles 
  

dissabte 

31 
octubre 

2009 
17:00 

Taller per fer sabó  
Reciclatge d'oli 
vegetal 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Tipus d'acte:  Mostra  
Reciclatge d'oli vegetal 
  

dissabte 

31 
octubre 

2009 
17:00 

Castacabranyada  
Trobada d'entitats 
culturals de Sant 
Celoni 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Durada:  fins a les 9 del 
vespre 
Organitza:  Bocs i Cabres 
Tipus d'acte:  Festa, 
Infantils  
Trobada d'entitats 
culturals de Sant Celoni 
  

dissabte 

31 
octubre 

2009 
19:00 

Sardanes  
amb la cobla Ciutat 
de Terrassa 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Organitza:  Agrupació 
Sardanista Baix Montseny 
Tipus d'acte:  Dansa  
amb la cobla Ciutat de 
Terrassa 
  

dissabte 

31 
octubre 

2009 
22:00 

Música barroca: 
Veniu, a Venècia 
s'hi fan concerts  
Programa Entrefestes 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  Vegeu Entrades 
programa Entrefestes 
Tipus d'acte:  Música  
Programa Entrefestes 
  

diumenge 

1 
novembre 

2009 
07:30 

XXXII Marxa pel 
Montseny  
Nova edició de la 
tradicional Marxa de 
muntanya 

Lloc:  Pavelló Municipal 
d'Esports 
Organitza:  CESC i SOM 
Sant Celoni 
Tipus d'acte:  Esports  
Nova edició de la 
tradicional Marxa de 
muntanya 
  

diumenge 

1 
novembre 

2009 
18:00 

Cinema: Banderas 
de nuestros padres , 
de Clint Eastwood  
Cinema a l'Ateneu 
2009-10 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Cinema  
Cinema a l'Ateneu 2009-
10 
  

divendres Inauguració de Lloc:  Can Ramis 



6 
novembre 

2009 
20:00 

dues exposicions  
Centenari de 
l'arribada de 
l'electricitat a Sant 
Celoni 

Durada:  del 6 al 22 de 
novembre 
Tipus d'acte:  Exposició, 
Conferència  
Centenari de l'arribada de 
l'electricitat a Sant Celoni 
  

divendres 

6 
novembre 

2009 
21:30 

Audiovisuals de 
muntanya i 
excursionisme  
a càrrec d'en Quim 
Reberté 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  
Conferència  
a càrrec d'en Quim 
Reberté 
  

divendres 

6 
novembre 

2009 
23:55 

Concert, amb 
Dekrèpits  
Reggae, ska i folk 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu:  3 € 
Tipus d'acte:  Música  
Reggae, ska i folk 
  

 


