
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 13 de gener de 2010 
 

• Aquesta setmana ha engegat el grup de suport a pers ones amb 
addiccions del Baix Montseny 

• Més de 500 persones omplen l’Ateneu en el concert d e Manel  
• El fort vent i la neu fa caure el roure de Santa Ma ria de Montnegre 

catalogat com a arbre monumental 
• La ballada i el concert de la diada sardanista aple ga un nombrós públic. 

La cobla Jovenívola de Sabadell dirigida per Joan L luís Moraleda 
interpreta de forma excel·lent un programa variat i  de molta qualitat 

• Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer d’Anse lm Clavé 
• Sant Celoni Comerç dóna a conèixer els guanyadors d el sorteig de Nadal 
• Els arquers celonins comencen l’any amb 6 medalles 
• AGENDA 

 
 
 
Aquesta setmana ha engegat el grup de suport a pers ones amb addiccions del 
Baix Montseny  
 
Dilluns 11 de gener ha començat a funcionar a Sant Celoni el grup de suport per a 
persones amb addiccions del Baix Montseny. De moment, 7 persones participen al 
grup dinamitzat per dues educadores socials i terapeutes amb experiència en 
prevenció, tractament i inserció sòciolaboral de persones amb addiccions a 
substàncies legals o il·legals (cocaïna, cànnabis, alcohol, etc.) o bé comportaments de 
risc (trastorns alimentaris, ludopatia, compres compulsives, etc.). 
 
El grup de suport es reunirà cada 15 dies per a treballar els diferents aspectes de 
l’addicció, que proporcionarà eines de coneixement i creixent personal per a poder fer 
front a les dificultats que es presenten a la vida quotidiana. El grup està obert a les 
persones majors de 18 anys que s’hi vulguin apuntar amb total confidencialitat: només 
cal trucar al telèfon 93 864 12 12.  
 
El grup de suport a persones addictives del Baix Montseny és un espai pioner i únic a 
tot el Vallès Oriental que utilitza la metodologia grupal per al suport de les persones 
addictives que hagin estat en tractament i necessitin un reforç, o bé que estiguin en 
tractament i el grup els pugui ser complementari. Està emmarcat en el Pla integral de 
prevenció de drogodependències i conductes de risc del Baix Montseny, conegut com 
El Tritó, desenvolupat per 13 municipis (Campins, Cànoves i Samalús, Fogars de 
Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, 
Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina i Vilalba Sasserra) liderats per Sant Celoni que donen servei a prop de 
60.000 habitants. 
 
El treball en drogodependències i conductes de risc inclou tres eixos bàsics: la 
prevenció, el tractament i la inserció. L’administració local només té competència en 
prevenció i des de l’ajuntament de Sant Celoni s’hi dediquen molts esforços: activitats 
amb les escoles, amb les AMPA, presència als actes festius per informar del servei i 
del risc que suposen les addiccions –festa major...-). En aquest sentit, però, segons 



explica la regidora de Comunitat, Laura Costa, “trobem que la cadena se’ns trenca 
quan un usuari en fase de tractament fracassa a cau sa de la llunyania dels 
mitjans i els centres de tractament. Per això la vo luntat política és de posar a 
l’abast dels ciutadans i ciutadanes eines que pugui n ajudar-los a reeixir en 
aquesta fase del tractament i els serveixi d’acompa nyament. És un projecte pilot 
que significa un important pas endavant en la lluit a contra les addiccions i la 
llibertat de la persona i estem segurs que donarà e ls seus fruits .”   
 
 
 
 

Més de 500 persones omplen l’Ateneu en el concert d e Manel  
 

La programació A l’Ateneu 2010 va començar divendres 8 de gener amb el teatre ple 
de gom a gom. Guillem Gisbert, Martí Maymó, Roger Padilla i Arnau Vallvé, és a dir, 
els Manel van omplir el teatre Municipal Ateneu amb més de 500 persones que van 
gaudir i cantar els 12 temes del seu cd Els millors professors europeus, des del Mar a 
La dona estrangera, passant per El pla quinquenal o Roma i algun regal més als bisos, 
com les versions del No t’enyoro del Pets  o El bròquil la versió dels Manel de la cançó 
Tortura de Shakira. En el seu tema Corrandes de la parella estable, com sempre, van 
convidar al públic a pujar a l’escenari i... així va ser!  Fins i tot es va poder veure en 
directe fins a una petició de matrimoni... En definitiva, una nit plena de bon rotllo on 
aquest grup barceloní va deixar a tots els assistents un molt bon gust de boca i, no cal 
ni dir-ho, a l’espera que es posin a treballar en el seu proper disc.  
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
El fort vent i la neu fa caure el roure de Santa Ma ria de Montnegre catalogat com 
a arbre monumental  
 
La tempesta de neu i la força del vent van fer caure dijous passat el roure de Santa 
Maria de Montnegre, situat davant l’ermita, en el terme de Sant Celoni. Era un roure 
martinec bicentenari que havia assolit dimensions extraordinàries que el van fer 
protegir com a Arbre Monumental de Catalunya, l’any 1990. Propietat de la Diputació 
de Barcelona, estava  envoltat per plantacions d'avellaners (costat de l'arbre) i 
castanyers (costat ermita) amb algunes alzines i roures martinecs. Tenia una alçada 
de 24,5 metres, un perímetre de 4,65 metres i un diàmetre capçada de 23,7 metres.  
 

(S’adjunten imatges)  

 

La ballada i el concert de la diada sardanista aple ga un nombrós públic   

La cobla Jovenívola de Sabadell dirigida per Joan L luís Moraleda interpreta de 
forma excel·lent un programa variat i de molta qual itat 

La tradicional Diada sardanista nadalenca organitzada per l’Agrupació Sardanista Baix 
Montseny va comptar amb una bona participació ciutadana diumenge 10 de gener. Al 
matí va tenir lloc una ballada de sardanes a la plaça Comte del Montseny i a la tarda 
concert a l’Ateneu, tot amenitzat per la cobla Jovenívola de Sabadell dirigida per Joan 
Lluís Moraleda. La ballada del matí va comptar amb un repertori de sardanes molt 
balladores i el concert va destacar per l’excel·lent actuació de la cobla en l’execució 
d’un programa variat, difícil i de qualitat. El repertori tenia una primera part de 
composicions clàssiques i una segona de composicions més contemporànies.  



Val la pena destacar entre les obres que es van poder escoltar, una composició amb el 
títol Vallgorguina d’Enric Morera de l’any 1922, la sardana de Rafael Ferrer Deu vos 
guard andorrans i la sardana Mataró Ciutat Pubilla del jove Marc Timón molt 
innovadora i amb tocs jazzístics.  
 
Abans de l’inici del concert, va tenir lloc la presentació del doble CD sardanes de 
sardanes de Max Havart. Un treball promocionat per la mateixa família i enregistrat a 
Llerona per la Jovenívola de Sabadell als estudis de gravació d’Albert Moraleda. 
 

 

Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer d’Anse lm Clavé  

L’Associació de veïns i comerciants d’Anselm Clavé centre organitza el Mercat de la 
Ganga aquest dissabte durant tot el dia. Com cada any per aquestes dates, tots els 
establiments del carrer trauran els seus productes al carrer a preus molt rebaixats. El 
Mercat de la Ganga s’obrirà dissabte cap a quarts de 10 del matí fins a 2/4 de 9 del 
vespre i les parades s’ubicaran al carrer Anselm Clavé, al tram que va des de la plaça 
de la Vila fins a la carretera Vella.  
 

(S’adjunten imatges)  

 

 

Sant Celoni Comerç dóna a conèixer els guanyadors d el sorteig de Nadal  

Dissabte a les 12 del migdia a la seu de Sant Celoni Comerç va tenir lloc el sorteig de 
Nadal. En total s’han repartit 3 premis en vals de compra a utilitzar als establiments 
adherits a la Unió de Botiguers i Comerciants. El primer premi de 1000 euros ha estat 
per la butlleta 91.262 lliurada per Calçats Pascual; el segon, de 500 euros, pel 58.249 i 
la butlleta l’ha donat Pinsos Montplet, i la darrera pel 61.881 donat per Sec i Cuit.  

Al sorteig hi ha participat les 120.000 butlletes repartides des de l’1 de desembre. El 
sorteig es va realitzar amb la presència de l’alcalde, Francesc Deulofeu i el regidor de 
desenvolupament, Marià Perapoch. 

(S’adjunta imatge)  

 

 

Els arquers celonins comencen l’any amb 6 medalles  

Els arquers d’arc Sant Celoni han aconseguit 6 medalles a la primera competició del 
2010, el 33è campionat provincial de Barcelona de tir en sala organitzat pel Club de Tir 
Arc Olesa, el cap de setmana passat. El club celoní hi va participar amb 9 
representants i davant un centenar de tiradors va obtenir molts bons resultats: 6 
medalles en 5 de les categories on competien. Eloi Iglesias, el més petit de tots, va 
guanyar l’argent en la categoria esquirol, només quedant a 4 punts del primer 
classificat. Carme Atienza va aconseguir l’or en arc compost sénior femení. En arc 
recte, el guanyador va ser Jordi Blas i en arc compost veterà, Joan Cano va quedar 
segon i Jorge Víctor Pérez, tercer. Lluís Serra, per la seva banda, va quedar tercer en 
la seva primera competició.  

Arc Sant Celoni ha acabat el 2009 amb una valoració molt positiva. Els celonins han 
participat en 17 competicions i han aconseguit més de 43.000 punts.en disciplina de 
sala s’han obtingut 5 medalles d’or, 5 d’argent i dues de bronze, a l’aire lliure, 6 d’or, 4 



de plata i 2 de bronze. 
 

 
 
AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda.php  

 

 

 


