
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dijous, 21 de gener de 2010 
 
 

• El Centre Municipal d’Expressió posa en marxa una a ula de música i 
teatre per a persones amb discapacitats psíquiques  

• L’ajuntament instal·la uns tensors a l’Alzina Gross a de Can Preses per 
evitar que es trenqui 

 
 
 
El Centre Municipal d’Expressió posa en marxa una a ula de música i teatre per a 
persones amb discapacitats psíquiques   
 
El Centre Municipal d’Expressió ha estrenat fa una setmana una aula per a persones 
amb discapacitats psíquiques, un grup amb 5 alumnes de 13 a 23 anys i un altre amb  
5 alumnes de 24 a 39 anys. En aquesta aula s’intenta afavorir la creativitat i les vies 
d’expressió per poder alliberar emocions a través del cos i la veu. Per fer-ho possible, 
s’utilitzen diferents eines tant del teatre, de la dansa com del moviment o la plàstica.  
 
El centre ja compta amb diversos alumnes amb algun tipus de discapacitat que estan 
integrats amb la resta de cursos. Però un cop feta la valoració de l’any passat per part 
del Centre, de l’Ajuntament i dels serveis educatius del Departament d’Educació es va 
considerar la conveniència de fer un pas més i oferir una programació de teatre i 
música adaptada a les necessitats específiques d’un grup de joves i adults amb 
discapacitats mentals. L’ajuntament i el centre se senten molt satisfets d’engegar 
aquesta nova iniciativa que suposa un pas més cap a la igualtat d’oportunitats de tots 
els celonins i celonines, al marge de les seves condicions.  
 
Totes les persones interessades es poden dirigir al Centre Municipal d’Expressió, a 
l’Ateneu de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre o a l’Àrea de 
Comunitat de l’Ajuntament (Tel  93 864 12 12) 
 
 
 
 
L’ajuntament instal·la uns tensors a l’alzina gross a de Can Preses per evitar que 
es trenqui  
 
Dimecres 20 de gener, l’ajuntament de Sant Celoni ha intervingut de forma urgent per 
evitar que l’Alzina Grossa de can Preses s’esberli com li va passar fa uns dies al Roure 
de Santa Maria. La intervenció d’urgència ha consistit en lligar tres branques de l’alzina 
a un disc central d’acer inoxidable que permet rebaixar les forces centrífugues de les 
branques en relació al tronc esberlat. A més, amb la col·laboració dels jardiners de 
l’ajuntament s’han tallat les branques mortes per treure-li una mica de pes, sempre 
amb el criteri de mínima intervenció. 
 
Després de l’avís d’un veí, tècnics municipals van comprovar divendres passat que el 
tronc s’havia obert per l’enforcadura i que l’escletxa era molt gran i profunda (d’entre 2-
4 cm d’obertura i entre 80 i 133 cm de longitud, pels dos cantons del tronc). Amb 



l’autorització de la propietat i l’assessorament d’un especialista, Manel Casals, es va 
decidir intervenir de forma urgent.  
 
L’Alzina Grossa està situada al camí de Sant Martí de Montnegre a Hortsavinyà, uns 
300 m més enllà de la casa de can Preses, a peu de pista, al marge esquerre en 
aquesta direcció, i envoltada d’unes grans pedres que donen a l’indret un aspecte 
especial.  
 
La Diputació de Barcelona s’ha compromès a assumir les despeses de la intervenció i 
properament es farà una altra visita amb tècnics especialitzats en tractaments 
fitosanitaris del Departament de Medi Ambient i Habitatge per decidir altres 
intervencions de conservació de l’Alzina Grossa. 
 


