
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 18 de novembre de 2009 
 
 

• Més de 50 famílies reben  l’ajut per fill/a matricu lat a una llar d’infants 
privada del municipi. L’ajuntament garanteix que to thom pugui accedir a 
una plaça d’escola bressol amb finançament públic 

• Tots i totes posem punt i final a la violència vers  les dones. Actes amb 
motiu del Dia internacional contra la violència ver s les dones  

• Noves mesures d’impuls a l’ocupació: El Servei Muni cipal de Creació 
d’Empreses programa dos nous tallers per a emprened ors 

• Les obres del pas soterrat a Roger de Flor obliguen  a fer desviaments a la 
part nord de la carretera Vella  

• L’ajuntament edita una separata sobre Les ordinacio ns de Sant Celoni de 
1370 escrit per Joan Portals a les Monografies del Montseny. Hi ha 
exemplars disponibles a l’OAC, la Biblioteca, la Re ctoria Vella i la Llibreria 
Alguer 7  

• 42 persones participaran al Voluntariat per la llen gua d’aquest trimestre 
Dilluns vinent es farà la presentació oficial de le s parelles lingüístiques a 
la Rectoria Vella 

• Molt bona acollida de les visites guiades per a la gent de la residència i el 
centre de dia 

• L'Ajuntament s'adhereix a la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus del 23 al 29 de novembre amb actuacions inf ormatives i 
conscienciadores 

• AGENDA 
 
 
 
Més de 50 famílies reben  l’ajut per fill/a matricu lat a una llar d’infants privada del 
municipi  
L’ajuntament garanteix que tothom pugui accedir a u na plaça d’escola bressol 
amb finançament públic 
 
Més de 50 famílies del municipi ja reben l’ajut mensual de 90 euros per fill/a matriculat 
a les llars d’infants privades del municipi, La Caseta del Bosc i l’Escola Pascual, 
(centres autoritzats pel Departament d’Educació com a escoles bressol). L’ajut, que va 
entrar en vigor a finals de setembre, vol garantir la igualtat d’oportunitats entre totes les 
famílies que optin per escolaritzar els seus fills i filles de 0 a 3, davant el dèficit de 
places públiques d’escola bressol.   
 
Per poder accedir a l'ajuda familiar, els sol·licitants i els seus fills/es han d’estar 
empadronats a Sant Celoni, estar matriculat o haver sol·licitat la matriculació a La 
Caseta del Bosc o a l’Escola Pascual. L’ajut es pot presentar en qualsevol moment, 
mitjançant instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. 
 
 
Tots i totes posem punt i final a la violència vers  les dones   
 



Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que se celebra el 25 de 
novembre, l’ajuntament de Sant Celoni i les entitats Associació Eixam, Associació de 
Dones Progressistes del Baix Montseny, Associació Neurològica Amics del Baix 
Motnseny i l’Associació Espiritual de Dansa del Ventre fan una proposta d’actes amb 
l’objectiu de promoure la igualtat de gènere i sensibilitzar a tota la població sobre la 
necessitat de posar fre a la violència vers les dones.  
 
(S’adjunta el programa)  
 
 
Noves mesures d’impuls a l’ocupació  
El Servei Municipal d’Ocupació programa dos nous ta llers per a emprenedors 
 
Després de l’èxit de participació als darrers tallers d’emprenedors, el Servei Municipal 
d’Ocupació ha decidit organitzar dos nous cursos pensats per a les persones 
emprenedores: un de màrqueting  ( 10 i 11 de desembre) i un altre sobre la gestió del 
finançament (15 i 16 de desembre). Els tallers tindran lloc al Safareig, al carrer 
Campins, 24 de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia.  
Bàsicament, els cursos tenen per objectiu ensenyar a dissenyar una estratègia de 
màrqueting d’acord a l’activitat que es porti a terme i conèixer les diferents formes de 
finançament existents actualment al mercat per a poder aconsellar de la millor manera 
als clients.  
Les persones interessades s’han d’apuntar al 938641200 o bé enviant un mail a 
creacioempreses@santceloni.cat. 
 
 
 
Les obres del pas soterrat a Roger de Flor obliguen  a fer desviaments a la part 
nord de la carretera Vella  
En motiu de les obres del nou pas soterrat sota la via del tren al carrer Roger de flor, a 
partir de divendres 20 de novembre  caldrà taller el trànsit a la part nord de la carretera 
Vella, a l’alçada del carrer Sant Llorenç. En aquest punt  es desviarà els vehicles pel 
carrer Sant Roc, que passarà a ser de doble sentit fins a la finalització d’obres. Es 
preveu que els desviaments s’allarguin fins el 20 de desembre. Segons ha informat el 
Ministeri de Foment, responsable de les obres del pas soterrat, aquestes actuacions 
podrien estar enllestides i permetre el trànsit al mes de gener.  
 
 
L’ajuntament edita una separata sobre Les ordinacio ns de Sant Celoni de 1370  
escrit per Joan Portals a les Monografies del Montseny   
Hi ha exemplars disponibles a l’OAC, la Biblioteca,  la Rectoria Vella i la Llibreria 
Alguer 7  
 
L’ajuntament de Sant Celoni ha editat una separata de l'article de Joan Portals "Les 
ordinacions per al govern de la vila de Sant Celoni de 1370", publicat a l'exemplar 
número 24 de les Monografies del Montseny, col·lecció que edita anualment 
l'associació d'Amics del Montseny i que recull estudis imprescindibles per conèixer la 
muntanya i el seu entorn. Tothom qui ho desitgi pot recollir un exemplar de la separa a 
l'OAC (Safareig), la Biblioteca, la Rectoria Vella o la Llibreria Alguer 7. 
 
La presentació d’aquesta publicació coincideix amb la conferència que diumenge 8 de 
novembre, l'advocat i historiador Joan Portals, va fer sobre les ordinacions de Sant 
Celoni de 1370 a la sala petita de l'Ateneu organitzada per l'ajuntament, la Llibreria 
Alguer 7 i els Amics de Montseny. Aquestes ordinacions són de les més completes 
que es coneixen a la Catalunya d'aquell temps i dem ostren la puixança i bona 
organització de la vila aleshores.  Recullen normes de conducta i moral, normes de 



policia i bon govern (entre les quals hi ha les que regulen alguns oficis a la vila, com 
hostalers, ferrers, forners, carnissers i peixaters), o les regles de seguretat pública. 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
Molt bona acollida de les visites guiades per a la gent de la residència  
 
La Creu Roja i l’ajuntament han organitzat un seguit de visites guiades al patrimoni de 
la vila per donar-lo a conèixer a la gent del Centre de dia Sant Martí i el Centre 
sociosanitari Verge del Puig amb una molt bona acollida per part de tots els 
participants. La setmana passada es va fer un recorregut per l’església parroquial i els 
seus magnífics esgrafiats barrocs i el 14 d’octubre es va visitar la torre de la Força, al 
carrer de les Valls. Davant la bona acollida de les visites, s’ha decidit continuar-les 
l’any que ve. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració dels 
voluntaris de la Creu Roja i el personal del centre.. El darrer dia, com que feia fred a 
fora, la parròquia oferí amablement un local per poder fer l’àpat. 
 
(S’adjunta imatge)  
 

La Fundació Acció Baix Montseny rep 41 mil euros de  Caixa Laietana  

La Fundació Acció Baix Montseny ha rebut per part de Caixa Laietana, una aportació 
de 41 mil euros per reforçar la tasca que promou l’entitat en la integració i la millora de 
les condicions de vida de persones amb discapacitats físiques i psíquiques. L’alcalde 
de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, com a president de la Fundació va rebre per part 
del president de Caixa Laietana, Jaume Boter de Palau, l’aportació en un acte que va 
tenir lloc dimarts 17 de novembre a Mataró.  

 
A més de la Fundació Acció Baix Montseny, es beneficiaran d’aquestes ajudes la 
Fundació GIMM, la Fundacó el Maresme i el Centre de Formació i Prevenció de 
Mataró, la Fundació MARPI de Pineda, la Fundació El Molí d’en Puigvert de Palafolls i 
la Fundació Gaspar de Portolà de Santa Coloma de Cervelló. 

L’alcalde va agrair l’aportació “en un moment en què aquest tipus de centres 
ocupacionals estan notant molt la crisi” . Precisament Francesc Deulofeu va 
recordar “l’esforç que s’ha fet darrerament per aconseguir a mpliar el patronat de 
la Fundació amb nous municipis de la zona de cara a  consolidar i dinamitzar 
l’activitat i perquè més persones amb dificultats t inguin opció de trobar-hi feina” .  
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
42 persones participaran al Voluntariat per la llen gua d’aquest trimestre  
Dilluns vinent es farà la presentació oficial a la Rectoria Vella  
 
La 12a edició del programa Voluntariat per la Llengua ha aconseguit engrescar, de 
moment, 21 parelles. Des de l’Oficina de Català de Sant Celoni es valora molt 
positivament la resposta, ja que entre les dues edicions del voluntariat d’enguany 
s’hauran format més de 50 parelles lingüístiques. Per inaugurar aquesta nova edició, 
dilluns es farà la presentació oficial de les parelles a la Rectoria vella a quarts de 8 del 
vespre. El Voluntariat per la Llengua posa en contacte una persona que parla català de 
manera habitual amb una altra que, tot i tenir un nivell bàsic, encara no s’atreveix a 
utilitzar-lo. Les dues persones queden una hora a la setmana per conversar en català 
durant 10 setmanes.   



 
Com a novetat, l’Oficina de Català de Sant Celoni ha signat aquest any un acord de 
col·laboració amb diversos centres educatius (CEIP la Tordera, CEIP Josep Pallerola, 
Col·legi la Salle, la Caseta del Bosc, l’Escola Pascual i el Centre de Formació d’Adults 
Baix Montseny) i alguna entitat (l’Esplai de la gent gran i la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Sant Celoni) perquè ajudin a fer difusió del programa.  
 
El Voluntariat per la llengua, que va començar el novembre de 2004, es tornarà a 
posar en marxa cap al mes de març de 2010. Les persones interessades es poden 
dirigir a l’Oficina de Català de Sant Celoni situada a la Rectoria Vella.  
 
 
L'ajuntament s'adhereix a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus del 23 
al 29 de novembre amb actuacions informatives i con scienciadores  
 
L'ajuntament de Sant Celoni s'ha adherit a la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus prevista per la setmana vinent per tal de donar a conèixer les actuacions que 
ha desenvolupat els darrers anys per a la prevenció de residus, conscienciar de la 
importància de l'impacte ambiental i econòmic que suposen i sensibilitzar a les 
persones consumidores de l'impacte de les seves compres en la producció de residus. 
 
Entre les diferents accions que es duran a termes hi ha la instal·lació d’una paradeta 
informativa al mercat setmanal del dimecres 25 de novembre, tallers de confecció de 
joguines a partir de residus a algunes escoles del municipi i avaluació del resultat del 
projecte de reducció de la publicitat municipal. 
Arreu d'Europa, se celebra la Setmana Europea de la Prevencio de Residus amb el 
lema Plegats, reduir és Actuar amb l’objectiu de:  
-  Donar a conèixer les estratègies de prevenció de residus i la política de la Unió 
Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria. 
- Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa 
- Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples 
concrets de reducció de residus 
- Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció). 
 
 
 
 
AGENDA 
Del 18 al 27 de 2009 
 
 

dimecres 

18 
novembre 

2009 
16:00 

Col·loqui entorn el 
curtmetratge 
Eramos pocos , de 
Borja Cobeaga  
Dia Internacional 
contra la violència 
vers les dones 

Lloc:  Centre de Formació 
d'Adults 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Dia Internacional contra la 
violència vers les dones 
  

 

divendres 

20 
novembre 

2009 
18:00 

Taller lectura del 
conte Barba Blava, 
l'home fosc dels 
nostres somnis  
Dia Internacional 
contra la violència 

Lloc:  Centre Cívic Les 
Casetes (la Batllòria) 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Dia Internacional contra la 
violència vers les dones 
  

 



vers les dones 

divendres 

20 
novembre 

2009 
18:30 

Hora del conte a la 
Batllòria  
Orgue de gats, amb 
Imma Zapata 

Lloc:  Biblioteca de la 
Batllòria 
Tipus d'acte:  Infantils  
Orgue de gats, amb Imma 
Zapata 
  

 

divendres 

20 
novembre 

2009 
20:00 

Debat: la consulta 
popular sobre la 
independència  
el Baix Montseny 
decideix 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Centre de 
Debats del Baix Montseny 
(CDBM) 
Tipus d'acte:  
Conferència  
el Baix Montseny decideix 
  

 

divendres 

20 
novembre 

2009 
21:00 

Nit de lletres  
Autoestop, de Toni 
Sala 

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura  
Autoestop, de Toni Sala 
  

 

divendres 

20 
novembre 

2009 
21:30 

Cicle 
d'audiovisuals de 
muntanya i 
excursionisme  
Expedició Andes 
1978 

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

 

dissabte 

21 
novembre 

2009 
08:00 

Andorra: la Pica 
Roja  
Sortida de Muntanya: 
L'última de l'any: 
Relax suau, o fort...? 

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

 

dissabte 

21 
novembre 

2009 
22:00 

Zoé, innocència 
criminal  
Espectacle visual 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Companyia 
Joan Baixas 
Preu:  10 €  
Espectacle visual 
  

 

diumenge 

22 
novembre 

2009 
13:00 

Presentació dels 
equips del CESC  
I dinar popular 

Lloc:  Camp Municipal 
d'esports 
Organitza:  Club Esportiu 
Sant Celoni 
Tipus d'acte:  Esports  
I dinar popular 
  

 



diumenge 

22 
novembre 

2009 
18:00 

Cinema: 
Tomàquets verds 
fregits , de Jon 
Avnet  
Cinema a l'Ateneu 
2009-10 

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

 

diumenge 

22 
novembre 

2009 
19:00 

Zoé, innocència 
criminal  
Espectacle visual 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Companyia 
Joan Baixas 
Preu:  10 €  
Espectacle visual 
  

 

dilluns 

23 
novembre 

2009 
20:00 

Audicions  
a càrrec dels alumnes 
de l'Escola de Música 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  fins a les 9 del 
vespre 
Tipus d'acte:  Música  
a càrrec dels alumnes de 
l'Escola de Música 
  

 

dimarts 

24 
novembre 

2009 
12:30 

Formació en 
prevenció de 
violència de gènere 
a l'alumnat de tercer 
d'ESO 
Dia Internacional 
contra la violència 
vers les dones 

Lloc:  IES Baix Montseny 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Dia Internacional contra la 
violència vers les dones 
  

 

dimarts 

24 
novembre 

2009 
20:00 

Audicions  
a càrrec dels alumnes 
de l'Escola de Música 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  fins a les 9 del 
vespre 
Tipus d'acte:  Música  
a càrrec dels alumnes de 
l'Escola de Música 
  

 

dimecres 

25 
novembre 

2009 
18:00 

Dia Internacional 
contra la violència 
vers les dones  
Actes de 
commemoració de la 
diada 

Lloc:  Can Ramis 
Tipus d'acte:  Festa, 
Música  
Actes de commemoració 
de la diada 
  

 

dijous 

26 
novembre 

2009 
12:30 

Formació en 
prevenció de 
violència de gènere 
a l'alumnat de tercer 
d'ESO 

Lloc:  IES Baix Montseny 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Dia Internacional contra la 
violència vers les dones 
  

 



Dia Internacional 
contra la violència 
vers les dones 

dijous 

26 
novembre 

2009 
19:00 

Xerrada: Música i 
so, efectes sobre la 
salut  
A càrrec de Marta 
Casellas 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Conferència  
A càrrec de Marta 
Casellas 
  

 

divendres 

27 
novembre 

2009 
18:00 

Xerrada: Saber 
Dret per solucionar 
conflictes de família 
i de parella.  
Dia Internacional 
contra la violència 
vers les dones 

Lloc:  Sala d'actes rectoria 
Vella 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Dia Internacional contra la 
violència vers les dones 
   

divendres 

27 
novembre 

2009 
21:00 

Giaccomo Puccini, 
l'apoteosi de la 
melodia  
Programa Música 
Comentada 

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

 

divendres 

27 
novembre 

2009 
21:30 

Cicle 
d'audiovisuals de 
muntanya i 
excursionisme  
Tocllaraju 2009 

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

 

 


