
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 11 de novembre de 2009 
 

• Un Centre de Dia per a Sant Celoni més a prop. 
• La biblioteca l’Escorxador estrena un avançat progr ama de gestió del seu 

catàleg 
• L’alcalde explica com l’ajuntament afronta la crisi  i la gestió dels serveis 

 a una jornada de la Diputació 
• Els amics de la moto antiga de Sant Celoni organitz en la segona Trobada 

de motos històriques .  
• La secció de patinatge artístic del club patí Sant Celoni participarà la 

setmana vinent al campionat del món que se celebra a Alemanya . 
• Aquest dijous i divendres hi ha convocada una altra  vaga del sector del 

transport de viatgers per carretera . 
• La policia local de Sant Celoni està portant a term e una campanya de 

control de l’ús del telèfon mòbil mentre es conduei x. 
• El bust de Josep Alfaras Prat ha tornat al vestíbul  de l’Ateneu . 
• Diversitat d’activitats i bona participació en els actes de les festes de Sant 

Martí 
• AGENDA 

 
 

Un Centre de Dia per a Sant Celoni més a prop  

Les reunions mantingudes aquestes darreres setmanes  amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania han donat bons fruits 

L’ajuntament de Sant Celoni ha decidit construir un Centre de Dia d’uns 800 metres 
quadrats i amb capacitat per a unes 40 persones al terreny de la Moncanut. Aquesta 
és la principal inversió que proposa l’ajuntament per destinar els prop d’1,8 milions 
d’euros que rebrà del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.  

L’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat Laura Costa han mantingut 
dues reunions amb la consellera d’ASIC Carme Capdevila i el director dels Serveis 
Territorials Josep González-Cambray que han sigut molt profitoses i que finalment han 
arrencat el compromís de la Conselleria a donar suport a la construcció del Centre de 
Dia i la seva col·laboració en la concertació de places. L’alcalde ha assegurat que “ha 
estat una cursa a contrarellotge amb final exitós. Hi va haver bona entesa entre 
l’Ajuntament i la Conselleria i ambdós van coincidi r que realment era sorprenent 
que Sant Celoni no disposés de cap equipament d’ate nció a la dependència i que 
calia posar-hi remei” . 

El Centre de dia es construirà on actualment hi ha l’edifici central de la Moncanut, que 
s’haurà d’enderrocar, i els tallers on hi ha el Pla de transició al treball s’arreglaran per a 
ubicar-hi l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, una entitat que fa un treball 
complementari al que assumirà el futur equipament.  



Segons l’alcalde Francesc Deulofeu, “igual que es va fer l’any passat amb el Centre 
de formació i ocupació que estarà enllestit en pocs  mesos, enguany s’ha pensat 
destinar els fons estatals a crear un nou equipamen t necessari pel poble que, 
tant en la seva construcció com en el seu funcionam ent, suposarà la creació de 
nous llocs de treball”.  

 

La biblioteca l’Escorxador estrena un avançat progr ama de gestió del seu 
catàleg  

El 18 de novembre s'estrena un nou programa de gestió de biblioteques anomenat 
Millennium integrated library system. A partir d'aquesta data tots els usuaris de la 
biblioteca tindran a la seva disposició la nova interfície de consulta del catàleg que 
permet treure molt més profit de les dades, és molt més funcional i té moltes més 
prestacions. Aquest nou sistema permet també gestionar millor tots els processos 
associats com la catalogació, el préstec i retorn de documents, la gestió del fons de 
revistes, les reclamacions de documents, etc.  

Ara bé, per tal que això sigui efectiu, s'ha de fer un traspàs de tota aquella informació 
que actualment es troba en el programa que s'ha estat utilitzant durant els darrers 20 
anys (VTLS). Aquesta operació començarà l'1 d'octubre i acabarà el 17 de novembre 
d’enguany. Durant aquest mes i mig, tot i que hi haurà algunes operacions 
informàtiques que es veuran afectades per aquest procés (no es podran demanar 
llibres a d’altres biblioteques fins al 19 de novembre), es podran fer les gestions 
bibliotecàries més habituals sense problemes, de manera que els usuaris continuaran 
gaudint dels mateixos serveis que la biblioteca els ha estat oferint fins ara. 

Els dies 16 i 17 de novembre però,  hi haurà una aturada total  del sistema informàtic 
i durant aquests dos dies no es podrà oferir préstec, ni reserves de documents. Per 
aquest motiu es reduirà l’horari d’obertura de la biblioteca, obrirà  de 16.3 0 h a 
20.00h, tot i que es podran utilitzar les sales per estudiar, fer deures, llegir revistes i 
diaris, consultar llibres i obres de referència, escoltar música, etc. 

 
 

L’alcalde explica com l’ajuntament afronta la crisi  i la gestió dels serveis  a una 
jornada de la Diputació  

A la jornada, que estava adreçada a responsables polítics i tècnics municipals, hi van 
assistir prop de 300 persones   

L’alcalde Francesc Deulofeu va explicar aquest dilluns com l’ajuntament de Sant 
Celoni afronta la crisi i la gestió dels serveis a una jornada organitzada per la Diputació 
de Barcelona. La taula-debat, anomenada Crisi i món local, hi van intervenir també 
l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz; l’alcalde de Corbera de Llobregat, Josep Canals; 
l’alcalde de Torelló Miquel Franch i l’alcalde de la Palma de Cervelló, Xavier González i 
va estar moderada per la presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social de la 
Diputació, Montserrat Ballarín. 

A grans trets, l’alcalde va distingir entre tres tipus de mesures: les permanents 
(optimització de recursos -mitjançant la transversalitat, el treball en xarxa i la innovació 
i la creativitat-, així com estalvi i austeritat); les del curt termini (imprescindibles per 
donar resposta a les principals urgències i pal·liar les necessitats més bàsiques- com 
l’augment de les ajudes i les beques-) i les del llarg termini, que han de servir per fer 
possible el canvi de model que ens cal per superar la crisi, aquelles més estructurals 



(la priorització dels àmbits de formació i ocupació –foment de nous filons d’ocupació, la 
formació continuada, la relació escola-treball, etc.-; i l’estimulació d’un teixit productiu 
sostenible). Finalment va esmentar la necessitat fer efectiu el nou model de 
finançament local ja que per proximitat a la ciutadania els ajuntaments han anat 
assumint més i més serveis sense tenir-ne la competència ni els recursos.  

A la jornada, que estava adreçada a responsables polítics i tècnics municipals, hi van 
assistir prop de 300 persones i tenia com a objectiu el debat del Reglament per a la 
gestió de les prestacions econòmiques al món local. 
 
(s’adjunta foto. Autor: Óscar Giralt / Diputació de Barcelona) 
 
 
 
Els amics de la moto antiga de Sant Celoni organitz en la segona Trobada de 
motos històriques .  
 
Serà diumenge de 9 a 1 del migdia. A primera hora hi haurà l’exposició d’exemplars a 
la plaça de la vila on tothom que vulgui es podrà acostar a veure models de tot tipus, 
l’any passat van arribar al centenar de motos, totes elles de més de 25 anys. Després 
de l’exposició, cap a les 11 del matí, començaran des de la plaça de la vila un 
recorregut pels diferents barris del poble. En total seran uns 11 quilòmetres i trigaran 
una horeta aproximadament. 
 
Aquesta és la segona trobada de motos històriques que organitzen a Sant Celoni i 
tothom que hi vulgui participar es pot apuntar trucant al 93.867.59.76 o al 
93.867.12.65. Per fer el recorregut, cal que les motos tinguin la documentació 
necessària per poder circular i que els conductors vagin amb casc.  
 
 
 
La secció de patinatge artístic del club patí Sant Celoni participarà la setmana 
vinent al campionat del món que se celebra a Aleman ya. 
 
Aquest serà el tercer any que hi van, recordem que en les altres dues edicions han 
pujat al podi. Ara competiran amb l’espectacle “per plaer” el mateix amb què van 
aconseguir la primera posició al campionat de Barcelona, el de Catalunya, el 
d’Espanya i el d’Europa. Les 8 patinadores sortiran a la pista vestides mig d’aus mig 
de persones.  
 
L’expedició celonina la formen 36 persones, marxem dissabte, competeixen dijous i 
tornen diumenge. En aquest campionat les patinadores celonines s’enfrontaran a 10 
rivals, el doble que els anys anteriors. Aquí se li ha d’afegir que la majoria dels altres 
equips són desconeguts, perquè no els han vist mai a patinar com són els grups 
d’Estats Units. Les italianes i les patinadores del Blanes continuen però també sent 
uns dels grups que estan més a prop de les celonines. Esperem que tinguin molta sort 
i els desitgem que puguin tornar amb una altra medalla sota el braç! 
 
 
 
Aquest dijous i divendres hi ha convocada una altra  vaga del sector del 
transport de viatgers per carretera . 
 
Per tant, igual que fa un parell de setmanes, el transport que passa per Sant Celoni 
també es veurà afectat. Els serveis mínims seran del 50% entre 2/4 de 7 del matí a 2/4 
de 10 del matí i entre les 5 i les 8 del vespre. La resta d’hores no hi haurà viatges per 
cap dels dos dies. Per tal d’avisar als usuaris, es col·locaran uns papers informatius als 



pals de les parades dels busos. Aquesta vaga afecta tant al Sant Celoni bus com als 
autobusos intercomarcals, que lliguen el nostre poble amb la resta de municipis de la 
zona. 
 
El sector del transport de viatgers per carretera de la província de Barcelona aplega 
més de 8.000 persones de 400 empreses entre línies regulars i línies discrecionals. Els 
sindicats comissions obreres i UGT han convocat aquesta vaga per demanar la firma 
del conveni laboral.  
 
 
 
La policia local de Sant Celoni està portant a term e una campanya de control de 
l’ús del telèfon mòbil mentre es condueix . 
 
Durarà fins a finals de novembre i és una campanya coordinada d’abast estatal. Les 
dades que es recullin a nivell local es transmetran al Servei Català de Trànsit. Segons 
la llei, es considera incompatible amb l’obligació de mantenir l’atenció permanent a la 
conducció, l’ús pel conductor de dispositius com ara pantalles amb accés a internet, 
monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD. Està prohibit conduir i utilitzar 
auriculars connectats a aparells receptors com poden ser mp3 o el mòbil mateix. 
Només podem parlar pel mòbil mentre conduïm, quan no haguem d’utilitzar les mans 
ni usar cascos. 
 
 
 
El bust de Josep Alfaras Prat ha tornat al vestíbul  de l’Ateneu . 
 
En un acte diumenge al migdia, l’alcalde Francesc Deulofeu i Miquel Alfaras, fill de 
Josep Alfaras van destapar el bust de bronze del vestíbul de l’Ateneu. Així es feia 
homenatge al celoní que va dotar la vila d’energia elèctrica el 1909. L’escultura és obra 
de Lluís Montané i ja es va col·locar al mateix lloc el 1928, però el 1936 va ser retirat. 
El 1959 van col·locar el bust a la Biblioteca l’Escorxador i ara ha retornat al lloc 
d’origen. 
 
(S’adjunta foto) 
 
 
 
Diversitat d’activitats i bona participació en els actes de les festes de Sant Martí  
 
Un dels fets destacables d’enguany és la commemoració del centenari de l’arribada de 
l’electricitat a la vila. A les de sant Martí, l’efemèride es va celebrar amb dos actes: 
l’exposició a can Ramis, que va comptar amb la presència de força públic, i la 
col·locació del bust de Josep Alfaras al vestíbul de la sala gran de l’Ateneu. 
 
Durant aquests dies de festa hi ha hagut ambient i activitat als carrers i places de la 
vila: el cercavila de gegants, l’esmorzar popular, els parcs infantils, la ballada de 
sardanes, la fira artesana i l’agromercat (foto), entre d’altres. 
 
Així mateix, cada nit hi ha hagut activitats de música a l’Ateneu. El divendres 6 amb el 
concert de DeKrètits i el DJ, amb un total de 375 entrades venudes. El dissabte 7, amb 
la disco jove i el ball country, el diumenge 8 amb el concert i el ball de l’Amogo (490 
entrades venudes) i el dilluns 9 amb la música tradicional del Pont d’Arcalís. 
 
La creació local també han tingut el seu espai. La Rectoria Vella es va fer petita amb la 
presentació de dos nous números del còmic local del Carles Puche i el Garci dins la 



col·lecció de l’Anatomia del còmic celoní. Les 12 propostes d’artistes de la comarca 
van fer participar a grans i petits en l’Expressart 2009 (foto). 
 
Un destacat important és per al gruix i la varietat de les activitats esportives: 
presentació de la nova entitat d’escacs, el concurs d’habilitat i precisió de canya, 
triangular de billar, trofeu de billar... 
 
(S’adjunten fotos) 
 
 
 
 
AGENDA 
Setmana de l’11 al 18 de novembre de 2009 
 

dimecres 

11 
novembre 

2009 
20:00 

Missa solemne de Sant 
Martí  
Presidida per Mons. Carles 
Soler i Perdigó, bisbe emèrit 
de Girona 

Lloc:  Església parroquial Sant Martí  
  

divendres 

13 
novembre 

2009 
21:00 

Richard Wagner, l'òpera 
com a obra d'art total  
Programa Música Comentada 

Lloc:  Sala petita de l'Ateneu 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Música, Conferència  
  

divendres 

13 
novembre 

2009 
21:30 

Cicle d'audiovisuals de 
muntanya i excursionisme  
Passi de dues produccions 
audiovisuals de Martí Pujol, 
del CESC 

Lloc:  Biblioteca l'Escorxador 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Conferència  

divendres 

13 
novembre 

2009 
23:00 

Concert: Twisted Nails + 
grup convidat  
Presentació de l'EP 
enregistrat com a premi del 
Sant Celoni Sona! 2009 

Lloc:  Sala petita de l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Música  
  

dissabte 

14 
novembre 

2009 
06:00 

Les Forquetes (3.007 m i 
3.004 m) 
Sortida d'Alta Muntanya 

Lloc:  Plaça Comte del Montseny 
Durada:  Cap de setmana 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  

dissabte 

14 
novembre 

2009 

Petita hora del conte  
Els forats de la terra, amb Ada 
Cusidó 

Lloc:  Biblioteca l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Infantils  
Els forats de la terra, amb Ada 
Cusidó 
  



11:30 

dissabte 

14 
novembre 

2009 
19:00 

Fotografies: Una altra 
mirada sobre el paisatge 
Inauguració de l'exposició de 
Germà Xerta 

Lloc:  Rectoria Vella 
Tipus d'acte:  Exposició  
  

dissabte 

14 
novembre 

2009 
22:00 

Jazz: Caminos cruzados 
Programa Entrefestes 

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

 

dissabte 

14 
novembre 

2009 
22:00 

Rol en viu: Vampiro 
Partida de joc de rol obert al 
públic 

Lloc:  IES Baix Montseny 
Organitza:  Club de rol Alastor 
Preu:  socis: 3 €; no socis: 5 €  
  

diumenge 

15 
novembre 

2009 
08:00 

La Cortina – Els Graners – 
Can Pas – Els Buxaus  
Matinal de Natura: un racó del 
Montseny poc conegut 

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

diumenge 

15 
novembre 

2009 
09:00 

Exposició i passejada de 
motos històriques 2009  
Nova edició de la mostra que 
organitza cada any el Club 
Amics de la Moto Antiga 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Organitza:  Club Amics de la Moto 
Antiga de Sant Celoni 
Tipus d'acte:  Mostra  
  

diumenge 

15 
novembre 

2009 
10:00 

Passejades guiades  
Tardor al Pla d'en Toni 

Lloc:  Estació RENFE  
  

diumenge 

15 
novembre 

2009 
10:00 

3a Gran Capvuitada de 
Sant Martí  
Festa al Barri dels Esports 

Lloc:  Pavelló Municipal d'Esports 
Durada:  tot el dia 
Organitza:  AAVV Residencial 
Esports  
  

diumenge 
Viu el Parc a Sant Martí de 

Montnegre  
Lloc:  Pati i Església de Sant Martí 
de Montnegre 



15 
novembre 

2009 
11:30 

Activitats a l'entorn de la festa 
del patró de l'Església 

Tipus d'acte:  Festa, Música  
  

diumenge 

15 
novembre 

2009 
18:00 

Partint Peras, amb Joan 
Pera 
Espectacle de música i 
projeccions audiovosuals amb 
els Pera 

Lloc:  Sala gran de l'Ateneu 
Preu:  12 € 
Tipus d'acte:  Música, Teatre  
  

dimarts 

17 
novembre 

2009 
18:00 

Concerts de Santa Cecília  
A càrrec dels conjunts i els 
cors de l'Escola de Música 

Lloc:  Sala petita de l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Música  
  

 


