
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 25 de novembre de 2009 
 
 

• Aquesta tarda, acte central del Dia internacional c ontra la violència vers 
les dones. 40 persones van participar al col·loqui a l’Escola d’Adults 

• Comencen les obres de millora dels accessos a l’est ació de tren des de la 
Batlloria 

• Dimecres 2 de desembre, nova prova de sirenes per a ccident químic 
• L’ajuntament redueix un 10% el consum de paper en l ’edició de materials  

informatius per a la ciutadania. Sant Celoni s'ha a dherit a la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus que s’està celeb rant aquesta 
setmana 

• L'obra social de la Caixa dóna 10.950 € al Tritó de l Baix Montseny. El grup 
de suport per a persones amb addiccions està pràcti cament ple  

• 21 parelles lingüístiques a la 12a edició del Volun tariat per la llengua a 
Sant Celoni. Dilluns es van presentar en un acte a la Rectoria Vella 

• L’Entrefestes omplirà la sala petita de l’Ateneu di ssabte amb l’espectacle 
musical 20 anys!  

• Divendres hi haurà la segona i última sessions de m úsica comentada. 
Xavier Chavarría aproparà la vida i obra de Giaccom o Puccini 

• Les patinadores celonines aconsegueixen la cinquena  posició al 
campionat del món . El regidor d’Esports i nombrosos familiars i amics 
van rebre el grup a l’aeroport 

 
• AGENDA 

 
 
 
Aquesta tarda, acte central del Dia internacional c ontra la violència vers les 
dones  
 
40 persones van participar al col·loqui a l’Escola d’Adults 
 
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 han organitzat un seguit 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. 
 
Avui dimecres a la tarda tindrà lloc l’acte central amb la penjada de la pancarta de 
commemoració a càrrec de l’Associació Dansa del Ventre, la presentació a càrrec de 
l’alcalde Francesc Deulofeu, la lectura del manifest a càrrec de Maria Marsol i música i 
relats. A més l’Associació Neurològica Amics del Baix Montseny repartirà llaços contra 
la violència vers les dones.  
 
Entre els diferents actes realitzats fins ara, destaca el col·loqui realitzat al Centre de 
Formació d’Adults amb una participació de 40 persones el passat 18 de novembr e. 



La temàtica tractada referent a l’abús i sobrecàrre ga de les persones cuidadores,  
principalment àvies, va crear un col·loqui interessant de reflexió i reivindicació de drets. 
 
Divendres  dia  20  a la Batllòria es va facilitar un taller “Barba Blava, l’home fosc dels 
nostres somnis” a càrrec de l’Associació  l’Eixam. Diumenge, a l’Ateneu, la projecció  
de la pel·lícula  “Tomàquets verds fregits”  i el posterior  berenar organitzat per 
l’Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny va comptar també amb un 
nombrós públic.  
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
Comencen les obres de millora dels accessos a l’est ació de tren des de la 
Batllòria  
 
Aquesta setmana començaran les obres del pas soterrat de la C-35, per tal de millorar 
l’accés  a l’estació de rodalies de RENFE des del nucli de La Batllòria. Aquestes obres 
tenen una durada prevista de 6 mesos. Les obres comportaran desviaments de la C-
35 i el tall de l’actual accés de vehicles a la Batllòria per la carretera Vella. Per aquest 
motiu els vehicles es veurean obligats a accedir-hi pel carrer Tordera.  
 
 
 
 
Dimecres 2 de desembre: nova prova de sirenes d’acc ident químic  
 
Dimecres 2 de desembre tindrà lloc una nova prova de sirenes d'avís d'accident químic 
a diferents ciutats catalanes, entre elles Sant Celoni i la Batllòria organitzada per la 
Direcció General de Protecció Civil de la Generlalitat de Catalunya. L'inici previst és a 
les 12 i el final a les 12.10 h aproximadament. Els ciutadans no han de fer res , 
només es tracta de controlar la potència de les sirenes de cara a reajustar-les si cal i 
familiaritzar-se amb el so.  
Durant aquesta setmana, els ciutadans de Sant Celoni i la Batllòria han començat a 
rebre a casa una postal informativa sobre la prova de sirenes.   
 
 
 
L’ajuntament redueix un 10% el consum de paper en l ’edició de materials  
informatius per la ciutadania  
 
Sant Celoni s'ha adherit a la Setmana Europea de la  Prevenció de Residus que 
s’està celebrant aquesta setmana 
 
Aquest darrer any, en un intent de racionalitzar la quantitat de díptics, tríptics i altres 
que produeix l’Ajuntament per tal de donar a conèixer les activitats que s’organitzen al 
municipi, s’ha vingut treballant per l’edició de sis programes centralitzadors de tota la 
informació així com en millorar la informació d’agenda de L’Informatiu.  
 
Altres accions realitzades han estat la introducció dins L’Informatiu del Clip!, oferta de 
formació permanent o la creació de fitxes col·leccionables al voltant de temes com la 
producció de residus, les energies renovables o la prevenció d’abusos de drogues i 
altres comportaments de risc. 
 
Amb aquesta nova manera de fer s’ha aconseguit reduir la quantitat de paper 
consumit, i amb això, reduir les conseqüències ambientals del consum de paper. En 
concret, aquesta política ha comportat un estalvi de: 
 



- 100.000 A3 
- 640 kg de paper  
- 10.240 litres d’aigua en la seva producció 
- 2.304 kWh = el consum de 7 mesos d’una família  

 
L'ajuntament de Sant Celoni s'ha adherit a la Setma na Europea de la Prevenció 
de Residus que s’està celebrant aquesta setmana  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 realitzades s’ha instal·lat una paradeta informativa al mercat 
setmanal d’avui dimecres a més de tallers de confecció de joguines a partir de residus 
a algunes escoles del municipi. 
 

 

L'obra social de la Caixa dóna 10.950 € al Tritó de l Baix Montseny  
El grup de suport per a persones amb addiccions est à pràcticament ple  
 
L'obra social de la Caixa ha atorgat una subvenció al El Tritó del Baix Montseny, Pla 
integral sobre consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc, per un 
valor de 10.950 €. L'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu va recollir divendres 20 
de novembre el xec de mans del Director de l'Àrea de Negocis de la Caixa de 
Pensions del Vallès Nord, Ferran Villar. A l'acte també hi va assistir la regidora de 
Comunitat, Laura Costa, la tècnica del Tritó, Anna Urrutia i els directors de les diferents 
oficines de l'entitat al municipi, Antoni Casanovas, Joan Badia, Alfons Bosch i Xavier 
Catarineu.  
 
El Tritó ha estat escollit entre diferents projectes de la comarca per la importància del 
treball supramunicipal per una banda i de la prevenció i tractament de les 
drogodependències tant a joves com amb persones adultes, per l'altra. 
 
L’alcalde Francesc Deulofeu, va agrair en nom del municipi i tot el Baix Montseny¨"el 
gest de la Fundació Obra Social La Caixa que ben se gur serà útil a aquest 
territori que compartim i ens permet ser col·lectiv ament més eficaços en la lluita 
contra el risc a la drogodependència i conductes de  risc" . 
 
Grup de suport per a persones amb addiccions  
La darrera iniciativa del projecte és la creació del grup de suport per a persones amb 
addiccions a substàncies i també a comportaments (ludopatia, menjar, compres, etc.) 
en l'àmbit del Baix Montseny que començarà l’11 de gener. Es tracta d'un grup de 
suport dinamitzat per dues educadores socials i terapeutes amb experiència en 
prevenció, tractament i inserció sòciolaboral de toxicòmans/es. Aquest nou recurs, 
plantejat com un grup de creixement, pretén alhora facilitar la vinculació dels 
usuaris/ries als diferents serveis, entitats i activitats de la zona. Per formar part del 
grup cal ser major de 18 anys i es valora el fet de tenir consciència del problema 
addictiu, estar realitzant algun tractament de deshabituació, haver tingut alguna 
recaiguda i estar voluntàriament en fase de recuperació personal. Les persones 
interessades cal que es posin en contacte amb l'Àrea de Comunitat de l'Ajuntament de 
Sant Celoni (tel. 93 864 12 12, eltrito@santceloni.cat). El grup s’està acabant de tancar 
i encara queden algunes places lliures.  
 
El Tritó del Baix Montseny, nom del Pla integral sobre consums problemàtics de 
drogues i altres comportaments de risc, és un programa pioner i exemplar que tiren 
endavant 13 municipis, liderats per Sant Celoni, i dónen servei a 55.000 habitants. El 



Tritó parteix de la no criminalització de les persones usuàries sinó de la 
corresponsabilització en el seu propi procés posant el focus en la no dependència i en 
el prendre consciència del comportament de risc i no tant en la prohibició. En matèria 
de drogodependències, els municipis només tenen la competència de prevenció, però 
el Tritó contempla accions de tractament i també d'inserció, aquesta última actualment 
pendent de la convocatòria de tallers d'ocupació de la Generalitat. 
 
(S’adjunta imatge de la signatura) 
 
 

21 parelles lingüístiques a la 12a edició del Volun tariat per la llengua a Sant 
Celoni  
Dilluns es van presentar en un acte a la Rectoria V ella 

Dilluns, 23 de novembre va tenir lloc a la Rectoria Vella la sessió de constitució de les    
parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la llengua. A la sessió van assistir 
una trentena de persones i s’hi van formar 21 parelles lingüístiques, algunes d’elles 
repetidores de l’edició anterior. Després de comentar en què consisteix el programa, 
d’escoltar algun testimoni de persones que ja hi han participat en altres ocasions i de 
conèixer la parella lingüística, es va presentar la signatura d’un acord de col·laboració 
entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Unió de Botiguers i 
Comerciants de Sant Celoni per promoure el programa Voluntariat per la llengua. Els 
establiments adherits, els quals tenen en un lloc visible de l’establiment el logotip del 
Voluntariat, adquireixen el compromís que les persones que vagin a l’establiment 
trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb 
dificultat. Tothom pot contribuir als objectius de la campanya senzillament parlant en 
català també amb les persones que l’han d’aprendre. 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
 
L’Entrefestes omplirà la sala petita de l’Ateneu di ssabte amb l’espectacle 
musical 20 anys!   
 
L’Entrefetes arriba aquest dissabte al penúltim concert amb l’Spanish Brass Luur 
Metalls que oferiran l’espectacle 20 anys!.  El 1989 cinc músics valencians van crear 
un projecte musical eclèctic i innovador que han desenvolupat al llarg dels anys en els 
camps de la interpretació, la pedagogia i la creació musical. El repertori que podrem 
sentir dissabte és un dels aspectes més acurats de les seves actuacions, juntament 
amb la posada en escena. Per tot això, Spanish Brass Luur Metalls ha esdevingut un 
dels grups de metall més destacats d’Europa. Compta amb dos trompetes, una 
trompa, un trombó i una tuba. Començarà a les 10 de la nit. Les entrades del públic 
general surten a 10 euros, als menors de 14 anys i majors de 65 i els joves entre 14 i 
29 anys amb el Carnet Jove per 5 euros. La venda de les entrades es fa 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. 
 
 
Divendres hi haurà la segona i última sessions de m úsica comentada  
 
Xavier Chavarría aproparà la vida i obra de Giaccom o Puccini 
 
Les sessions de música comentada són audicions dirigides i presentades per Xavier 
Chavarría on es pot gaudir de la música  dels grans mestres de l’òpera i descobrir 
alhora, curiositats, anècdotes de la seva vida i obra. Aquest divendres, a les 9 del 



vespre a la Sala Petita de l’Ateneu es podrà escoltar Giaccomo Puccini i l’Apoteosi de 
la melodia. L’entrada és gratuïta. Podeu consultar aquesta programació al web 
santceloni.cat a l’apartat d’Entrefestes. 
 
 
Les patinadores celonines aconsegueixen la cinquena  posició al campionat del 
món .  
 
El regidor d’Esports i nombrosos familiars i amics van rebre el grup a l’aeroport 
 
El patinatge celoní no va poder revalidar el podi dels dos anys anteriors i va quedar en 
cinquena posició al Campionat del Món celebrat a Freiburg, Alemanya, la setmana 
passada. En la seva categoria, hi participaven 10 grups, el doble que en les altres 
edicions. Els jutges van puntuar les patinadores per sota de dos equips italians i dos 
argentins (amb unes puntuacions al voltant del 8). El resultat obtingut va decebre 
bastant les celonines, acostumades a un tipus de valoració que prima la tècnica per 
sobre de l’espectacle visual. Ara les patinadores ja estan preparant la nova coreografia 
que vindrà de la mà del seu entrenador i també patinador, Jaume Pons. La primera 
competició que tindran serà al gener.  
 

A l’aeroport, diumenge al matí, un nombrós grup de familiars i amics, entre els quals, el 
regidor d’Esports, Miquel Negre, van anar a rebre l’expedició.  

 
 

 
 
AGENDA 
Del 25 de novembre al 6 de desembre de 2009 
 
 

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 
Dia Internacional 
contra la violència 
vers les dones 

Lloc:  IES Baix Montseny 
Tipus d'acte:  
Conferència  
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  

dissabte 

28 
novembre 

2009 
22:00 

Quintet de metall: 
20 anys!  
Programa Entrefestes 

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

diumenge 

29 
novembre 

2009 
10:30 

Taller de fusió 
àrab-flamenc  
A càrrec d'Alba Hayal 

Lloc:  Pavelló Municipal 
d'Esports 
Durada:  fins a 2/4 de 2 
del migdia 
Organitza:  Ass. Dansa 
Espiritual del Ventre i 
Escola Maishadansa 
Tipus d'acte:  Dansa  
A càrrec d'Alba Hayal 
  

diumenge 
29 

novembre 
2009 
19:00 

Sueños, amb Alba 
Hayal  
Espectacle de 
dansa a l'Ateneu 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Organitza: Ass. Dansa 
Espiritual del Venter i 
Escola Maishadansa 
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: Dansa  
Espectacle de dansa a 
l'Ateneu 
  

dilluns 
30 

novembre 

Open de Padel  
Torneig obert del 
C.T. Montnegre 

Lloc:  Club Tennis 
Montnegre 
Durada: 13/12/2009 
Organitza: La Junta 



2009 
19:00 

Preu:  No socis, 20 € -  
Socis, 10€ 
Tipus d'acte: Esports  
Torneig obert del C.T. 
Montnegre 
  

divendres 
4 

desembre 
2009 
17:00 

Banc de sang a 
Sant Celoni  
Amb una vegada no 
n'hi ha prou 

Lloc: Can Ramis  
Amb una vegada no n'hi 
ha prou 
  

dissabte 
5 

desembre 
2009 
10:00 

Banc de sang a 
Sant Celoni  
Amb una vegada no 
n'hi ha prou 

Lloc: Can Ramis  
Amb una vegada no n'hi 
ha prou 
  

diumenge 
6 

desembre 
2009 
18:00 

Cinema: Hacia 
rutas salvajes, de 
Sean Penn  
Cinema a l'Ateneu 
2009-10 

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

 


