
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dijous, 25 de febrer de 2010 
 
 

- L’Ajuntament obrirà una Oficina de turisme a l’Hosp ital Vell. L’alcalde i el 
gerent de l’Hospital han signat avui el conveni de cessió de l’edifici 

 

- Montnegres, grup únic aquest diumenge a la tarda al  Sessions’n’sona  

 
 
 
L’Ajuntament obrirà una Oficina de turisme a l’Hosp ital Vell  
L’alcalde i el gerent de l’Hospital han signat avui  el conveni de cessió de l’edifici 
 

L’Ajuntament de Sant Celoni obrirà una oficina d’informació turística a l’edifici de 
l’Hospital Vell situat al carrer Major, número 53. Aquest migdia, l’alcalde Francesc 
Deulofeu i el gerent de la Fundació Hospital de Sant Celoni, propietària de l’edifici, Rafael 
Gotsens han signat un conveni de col·laboració pel qual la Fundació cedeix a 
l’Ajuntament la planta baixa de l’Hospital Vell durant un termini de deu anys per ubicar-hi 
l’Oficina municipal de turisme.  
 
L’alcalde ha agraït a la Fundació privada Hospital de Sant Celoni “la cessió de l’ús 
d’aquest espai en ple centre del municipi que supos a obrir un nou entorn a la 
ciutadania”.  En aquest sentit, Rafael Gotsens ha assegurat que el conveni confirma un 
dels objectius de la Fundació, “obrir-nos a la ciutadania a la que hem de donar se rvei 
més enllà del punt de vista mèdic”.  
 
Per Francesc Deulofeu, amb l’Oficina de turisme s’aconseguirà “superar un dèficit 
històric tenint present el potencial celoní, envolt ats d’un entorn natural privilegiat 
entre el Montseny i el Montnegre, unes bones connex ions amb Barcelona i Girona, 
i una bona oferta cultural i comercial”. El lema que es vol traslladar, segons ha 
avançat l’alcalde, es resumeix en “bosc, cuina i patrimoni” i en aquesta línia  ha fet 
referència al futur Museu del Bosc de Catalunya que es construirà a Sant Celoni, al 
reconegut prestigi internacional de Santi Santamaria, i al patrimoni celoní, entre d’altres. 
Francesc Deulofeu ha assegurat que caldrà buscar sinèrgies amb la resta de municipis 
del Baix Montseny.   
 
L’Oficina de Turisme, al centre del municipi, vol erigir-se en espai de referència per a 
totes les persones que visitin Sant Celoni i el Baix Montseny i que vulguin conèixer els 
seus recursos i productes turístics. L’Ajuntament, que ja ha iniciat les obres necessàries 
per condicionar l’espai que preveu inaugurar properament. 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Montnegres, grup únic aquest diumenge a la tarda al  Sessions’n’sona  

El Sessions’n’sona s’ha programat de forma excepcional aquest diumenge a la tarda i 
també de forma excepcional amb un únic grup local Montnegres. L’actuació serà 
diumenge a les 6 de la tarda a la Sala petita de l’Ateneu.  
 
És un grup de música format dins l’entorn de les muntanyes del Montnegre, lloc de on 
son part dels seus membres. El grup esta format per Gabriel (acordió, banjo) , Catherine 
(banjo), Alan (piano, flauta), Paula (piano, violí,  whistle) amb la col·laboració d’altres 
músics : Anna (violí), Maria (acordió). El grup interpreta temes tradicionals de diferents 
països  i d’altres propis. 
 
BANJOS  ha estat el primer treball autoeditat per Gabriel i Catherine, i és el resultat d’un 
projecte que recull les melodies arranjades per a dos estils diferents de banjo. El disc 
recull la fusió de temes tradicionals, composicions pròpies i melodies d’autors actuals de 
Canadà e Irlanda. 
 
Per mes informació us podeu adreçar a: http://www.myspace.com/montnegres 

Com a cada sessió, l’emissora municipal Punt 7 Ràdio ofereix el programa especial 
Sessions’n’ràdio divendres a les 9 del vespre . En aquesta ocasió coneixerem la 
formació Montnegres. Els seus components explicaran com es van formar, quines 
influències musicals tenen i es punxaran algunes de les seves cançons. Aquest espai es 
reemetrà el dimarts 2 de març a les 10 de la nit. 

 
(S’adjunta imatge)  
 
 
 


