
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 3 de març de 2010 

 

• “Per una societat avançada i lliure, treballem per la igualtat d’oportunitats.” 

Dilluns 8 de març commemorem el Dia Internacional d e la Dona. 

 

• Sant Celoni aposta per l’eficiència energètica per lluitar contra el canvi 

climàtic. Aprovat el Pla d’Acció d’energia sostenib le de Sant Celoni 2010-

2020 (PAES) 

 

• Sant Celoni proposa dues activitats de conscienciac ió davant el canvi 

climàtic durant la Setmana de l’Energia. Els actes s’inscriuen en el Pacte 

d’Alcaldes i Alcaldesses 

 

• Canvien els requisits per accedir a la prova d’accé s a la Universitat per a 

majors de 25 anys. L’Escola d’Adults Baix Montseny ofereix cursos de 

preparació 

 

• Es busquen voluntaris per la llengua! Inscripcions del 8 al 12 de març 

 

• El Banc de sang recull 166 bosses i supera la xifra  de l’any passat 

 

• ARTSCLAP i Pere Espinosa porten el cantautor Jofre Bardagí a l’Ateneu 

 

• Catalunya contra el Càncer inaugura aquest dissabte  l’exposició i venda de 

manualitats a Can Ramis 

 

• Els botiguers del carrer Anselm Clavé celebren les Oh!fertes al carrer 

aquest dissabte 

 

• AGENDA 

 

 



“Per una societat avançada i lliure, treballem per la igualtat 

d’oportunitats”  
Dilluns 8 de març commemorem el Dia Internacional d e la Dona 
 

Contextualització de l'efemèride  

El dilluns 8 de març commemorem el Dia Internacional de la dona Treballadora i, amb ell, 

la lluita de molts homes i dones que al llarg de les seves vides han defensat la justícia i la 

igualtat d'oportunitats.  

La commemoració del Dia de la Dona té els seus orígens en la reivindicació per la millora 

de les condicions laborals del col·lectiu femení. Malgrat que la primera marxa de dones 

treballadores està documentada el 8 de març de 1857 a Nova York de la mà d'un grup 

d'obreres tèxtils, els fets que van desencadenar la commemoració del Dia Internacional 

van ocórrer el 5 de març de 1908 a la mateixa ciutat. Aquell dia, 40.000 obreres tèxtils de 

la mateixa ciutat reclamaven per mitjà d'una vaga igualtat salarial i reducció de jornada 

laboral a 10 hores per aconseguir un temps de lactància infantil. També es manifestaven 

contra l'explotació laboral infantil i reclamaven formació. En aquest context es va produir 

un incendi a la fàbrica Cotton Textile que va provocar la mort de 129 treballadores, que 

havien estat tancades a la fàbrica per tal que no s'unissin a la vaga. 

L'any 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 8 de març Dia 

Internacional de la Dona Treballadora i el color que identifica la jornada és el lila, pel 

color del teixit que confeccionaven les obreres que van morir tràgicament aquell dia. 

 

L'ajuntament de Sant Celoni treballa la igualtat de  gènere des de diversos àmbits  

Servei a la Dona. Proporciona atenció psicològica, jurídica i social a dones  que pateixen 

qualsevol tipus de maltractament per raons de gènere i/o altres situacions de risc social 

per a la dona i els seus fills i filles. Contacte: 938675194. El Servei ha atès més d'una 

cinquantena de persones durant el 2009, en més de 200 entrevistes al psicòleg del 

Servei. S'han reeditat fullets informatius del Servei i s'han reposat als equipaments i 

serveis municipals (www.santceloni.cat/ARXIUS/2009/Publicacions/ServeiAlaDona.pdf). 

Pla d'Igualtat d'Oportunitats. Aprovat pel Ple municipal l'any 2007 i revisat al 2009. Conté 

8 eixos d'acció: Fer de les polítiques de gènere i la igualtat d'oportunitats un eix 

transversal de l'acció municipal; Assolir una organització territorial sostenible favorable a 

la igualtat d'oportunitats enter homes i dones; Promoure la perspectiva de gènere en les 

polítiques municipals d'habitatge; Contribuir a l'eradicació de la violència vers les dones 

promovent un municipi per la no-violència; Promoure la coeducació i la igualtat 

d'oportunitats en l'àmbit municipal; Reduir les desigualtats de gènere en el treball; 

Promoure una organització dels temps personal, familiar, laboral i social més igualitària; 

Promoure el desenvolupament personal i comunitari de dones i homes de Sant Celoni; 

Millorar la salut integral de la comunitat en totes les etapes del seu cicle vital. 

Coeducació. Cada any es programen tallers a les escoles per promoure la igualtat 

d'oportunitats i eradicar qualsevol conducta de violència.  



Pel que fa a la lluita contra la violència de gènere, el municipi compta amb 2 protocols 

pioners: 1, de l'any 1998 de Violència de gènere i l'altre, de finals de 2007, de Violència 

de gènere extrema. Tots ells són interdisciplinaris, formats pel Servei a la Dona, els 

Serveis Socials de tot el Baix Montseny, la Policia Local, Mossos d'Esquadra, l'Àrea 

Bàsica de Salut i l'Hospital de Sant Celoni. Aquests protocols van ser revisats al 2009 pel 

servei especialitzat El Safareig i tots els agents que formen part del protocol. Per altra 

banda, existeix el protocol de prevenció de Mutilacions Genitals femenines, que en 

formen part els responsables de seguretat, salut i educació de tots els municipis del Baix 

Montseny en col·laboració amb la resta d'administracions. 

Guia de llenguatge no sexista Som el que parlem, editada l'any 2009 

(www.santceloni.cat/ARXIUS/2009/Publicacions/GuiaLlenguatgeNoSexista.pdf). 

Adreçada especialment al personal de l'administració local.  

 

El proper dilluns 8 de març , Punt7 Ràdio Sant Celoni editarà un programa especial 

sobre el tema amb la col·laboració d'algunes associacions del municipi que treballen en 

aquest àmbit i les escoles faran lectura del manifest. Així mateix, els actes culturals de 

les dates pròximes a l'efemèride faran esment de la commemoració i realitzaran lectura 

del manifest.  

Laura Costa, regidora de Comunitat, opina que "Malgrat que l'avenç en la nostra societat 

és indiscutible, la intensitat del treball en aquesta línia no pot davallar: seguim constatant 

com els salaris femenins són 30% inferiors als masculins i, en canvi, l'atur femení és un 

30% superior al masculí i no aconseguim afeblir xacres com la violència de gènere. El 

treball de tots els agents socials és imprescindible per a fer possible una societat més 

justa i igualitària, tant pel que fa a l'àmbit de gènere, així com en d'altres com l'edat, 

l'orientació sexual o la procedència." 

 

 

Sant Celoni aposta per l’eficiència energètica per lluitar contra el 

canvi climàtic  
Aprovat el Pla d’Acció d’Energia Sostenible de Sant  Celoni 2010-2020 

(PAES) 
 

La Junta de Govern Local va aprovar la setmana passada el Pla d’Energia Sostenible 

de Sant Celoni 2010-2020 (PAES) . La redacció d’aquest pla, que ha de permetre reduir 

el consum energètic al municipi, era un compromís del Pacte d’alcaldes i alcaldesses al 

qual es va adherir l’ajuntament de Sant Celoni en el ple de l’1 de desembre de 2008.  

Aquest Pacte,  iniciativa de la Direcció General de Transport i Energia de la Comissió 

Europea, té l’objectiu de superar el compromís de la Unió Europea de reduir en un 20%, 

abans de l’any 2020, les emissions de CO2 i dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) que 

potencien el canvi climàtic. Actualment hi ha adherits més de 630 municipis de 35 països, 

alguns d’ells de fora de la UE. 



 

El Pla d’acció d’energia sostenible de Sant Celoni inclou dues fases. La primera és 

l’avaluació d’emissions de CO2 del municipi. La segona és la definició de les accions a 

endegar per fer realitat aquests valors de reducció.  

 

Les emissions per habitant, per sota de la mitjana estatal i catalana 

EMISSIONS PER HABITANT (tn CO 2 eq/h) 

Emissió a Sant Celoni 4,6 

Emissió a Espanya (1) 7,7 

Emissió a Catalunya (2) 6,7 

1. Inventari Nacional (CCOO & Worldwatch) 

2. Inventari i Pla nacional de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 

 

Aquestes dades han permès la comparació amb el nivell d’emissions per habitant a 

escala catalana i estatal, i s’ha constatat que Sant Celoni es troba per sota dels valors de 

referència. 

 

Les accions del pla incideixen majoritàriament en l a competència municipal  

El repte dels Plans d’acció per l’energia sostenible és aconseguir uns serveis de qualitat 

per a tota la població amb una emissió de GEH mínima. L’estratègia necessària per 

aconseguir-ho és la que dibuixen les accions plantejades al PAES. 
El PAES de Sant Celoni parteix de les emissions de gasos efecte hivernacle (GEH) 

produïdes directament per l’activitat de l’Ajuntament: consum d’energia per enllumenat 

públic, equipaments i flotes de vehicles; però també les emissions sobre les quals 

l’Ajuntament pot actuar, encara que sigui indirectament: sector domèstic, serveis, 

transport, residus i aigua. No s’hi inclouen les emissions de la indústria i el sector primari, 

així com tampoc l’absorció per embornals ni les grans infraestructures de transport. 

En termes generals, un 75% de les accions corresponen a temes de competència 

directa de l’Ajuntament. El major volum d’accions proposades (43%) correspon a les que 

afecten a les dependències i serveis municipals. També tenen un pes important les 

accions referides al transport i la mobilitat  (23%) i a la producció local d’energia 

(bàsicament fotovoltàica) (10%). Altres àmbits d’actuació són la gestió de residus, el cicle 

de l’aigua, el planejament urbanístic, la construcció i el manteniment, la compra pública 

de béns i serveis, la participació ciutadana i les activitats de comunicació i educació 

ambiental. 

Del 25% restant, un 18% es distribueix entre actuacions corresponents a la mobilitat i 

accions que tenen una marcada incidència en el sector domèstic. 

 
Dades de sortida i objectius a assolir 

En aquest apartat es recullen les principals dades energètiques del municipi i els estalvis 

en consum i en emissions de CO2 que es preveu aconseguir amb l’adhesió al Pacte 



d’alcaldes i alcaldesses i l’aplicació del PAES. Les dades corresponen a l’any 2005 any 

base del compromís d’acord amb la Comissió Europea. 

 

La il·luminació 

La il·luminació dels carrers és un dels serveis més necessaris per al bon funcionament i 

la seguretat dels pobles i les ciutats. Però representa també el major consum energètic 

de la gestió municipal. L’Ajuntament de Sant Celoni està implantant progressivament 

sistemes lumínics d’alta eficiència, que permeten il·luminacions millors amb consums 

molt inferiors. 

Les dades del municipi 

Nombre de punts de llum i semàfors 2.362 

Despesa anual (kWh) 1.320.348 

Emissions anuals (tones CO2 eq) 635,09 

Estalvi després del PAES  

Energia (kWh) 1.056.278 

Emissions (tones CO2 eq) 508,1 

 

Les oficines i els equipaments 

Les oficines municipals i els equipaments, com ara les instal·lacions esportives, la 

biblioteca, les escoles o el centres cívics, són altres espais on el municipi pot estalviar 

energia mitjançant l’aplicació de plans d’acció energètics i, també en molts casos, a 

través de la col·laboració ciutadana. 

Les dades del municipi 

Nombre d’oficines i equipaments 48 

Despesa anual (kWh) 752.148 

Emissions anuals (tones CO2 eq) 609,4 

Estalvi després del PAES  

Energia (kWh) 601.718 

Emissions (tones CO2 eq) 487,5 

 
La mobilitat 

El parc mòbil municipal i el transport públic són també grans consumidors d’energia que 

poden incrementar l’eficiència de forma considerable a través de plans d’acció municipals 

per a l’energia sostenible. 



Les dades del municipi 

Nombre d’unitats 35 

Despesa anual (kWh) 31.272 

Emissions anuals (tones CO2 eq) 213,92 

Estalvi després del PAES  

Energia (kWh) 25.018 

Emissions (tones CO2 eq) 171,1 

 
Els diferents documents que componen el PAES s’han elaborat amb conjuntament per la 

Diputació de Barcelona, l’empresa RSM GASSÓ Auditores, CIMNE Centre Internacional 

de Mètodes Numèrics en Enginyeria, Minuartia Estudis Ambientals i personal tècnic de 

l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 

 

Sant Celoni proposa dues activitats de conscienciac ió davant el 
canvi climàtic durant la Setmana de l’Energia  
Els actes s’inscriuen en el Pacte d’Alcaldes i Alca ldesses  
 

Un dels compromisos de l’adhesió del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és l’organització 

anualment d’un dia de l’energia. Tot aprofitant la Setmana de l’Energia que s’organitza 

des d’Europa a entre els dies 22 i 26 de març l’Ajuntament de Sant Celoni, amb el suport 

de la Diputació de Barcelona, ha organitzat dos actes oberts a la ciutadania. 

 

- Cine Fòrum: Romandrem a la Terra. ( Nous Resterons sur Terre) 

Dia: divendres 12 de març a les 20:00 

Lloc: Sala Petita de l’Ateneu 

Pel·lícula (87’)  

Seleccionada pel Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, Nous 

resterons sur Terre és una producció francesa que ens presenta la situació del 

món actual des d’una perspectiva ambiental, sense el dramatisme tòpic però amb 

tota la contundència de l’explotació dels recursos del planeta per part dels gairebé 

7.000 milions de persones que l’habitem. El film combina imatges de gran qualitat 

amb la intervenció de l’ecòleg James Lovelock, promotor de la teoria Gaia, el 

filòsof Edgar Morin, premi Catalunya, i els premis Nobel Mikhail Gorvachev i 

Wangari Maathai, lluitadora per la sostenibilitat i ministressa kenyana de medi 

ambient. La pel·lícula no pretén imposar la seva visió, sinó que permet que 



cadascú determini en quin punt es troba el planeta, amb una sola certesa: som 

aquí per quedar-nos-hi. 

 

- Xerrada-Taller: Eficiència energètica a casa.  

Dia: dijous 18 de març a les 19:30 

Lloc: Sala Petita de l’Ateneu 

Receptes senzilles per estalviar energia a casa, reduir les factures del gas i 

l’electricitat i, sobretot, per fer servir l’energia d’una forma més eficient i reduir les 

emissions de CO2 que contribueixen al canvi climàtic. Adreçada al públic general 

de totes les edats, l’activitat combina els formats de xerrada i taller, i permet la 

mesura del consum elèctric d’alguns electrodomèstics, la visualització de kits 

d’energies renovables i la manipulació d’elements com ara bombetes de baix 

consum. 

 
 

Canvien els requisits per accedir a la prova d’accé s a la 
Universitat per a majors de 25 anys  
L’Escola d’Adults Baix Montseny ofereix cursos de p reparació 
 

Ha sortit la convocatòria de 2010 de les proves d’accés a la Universitat per als més grans 

de 25 anys, que enguany ha canviat la seva normativa, sent l’únic requisit d’accés tenir 

25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any 2010; el termini per efectuar la matrícula per 

aquestes proves és del 24 de febrer al 8 de març i s’ha de formalitzar a través d’Internet 

a l’adreça http://accesnet.gencat.cat. Des del Centre de Formació d’Adults Baix 

Montseny de Sant Celoni s’ofereix la preparació d’aquestes proves, de la qual al curs 

vinent es farà la preinscripció de l’1 al 10 de juliol i la matrícula durant la primera 

quinzena de setembre. Com a novetat, també cal comentar que en la convocatòria de 

2010 hi ha vies específiques d’accés a la universitat per a més grans de 40 anys i de 45 

anys.  

 

 

Es busquen voluntaris per la llengua! Inscripcions del 8 al 12 de 

març  
Comença una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua, la dotzena que fem a 

Sant Celoni. Es tracta de posar en contacte una persona que parla català de manera 

habitual amb una altra que, tot i tenir els coneixements bàsics per parlar-lo, encara no 

s’ha atrevit a usar el català. Es troben una hora a la setmana durant 10 setmanes allà on 

vulguin i endavant!  

Tant si vols deixar-te anar a parlar en català, com  si vols ajudar a algú a fer-ho, 

adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni i dóna les teves dades personals: nom, 



cognoms, edat, adreça completa, telèfon i adreça electrònica. Nosaltres ens posarem en 

contacte amb tu. 

Contribuir a incorporar les persones estrangeres a la llengua catalana exigeix facilitar-los-

en l’ús. 

Dedica-hi una hora a la setmana!  

INSCRIPCIONS: del 8  al 12 de març 

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 12.30 h  

LLOC: parc de la Rectoria Vella, s/n 

TELÈFON: 93 864 12 13 

A/e: santceloni@cpnl.cat  

www.cpnl.cat  

 
 

El Banc de sang recull 166 bosses i supera la xifra  de l’any 

passat  
El Banc de sang que es va instal·lar a Can Ramis el cap de setmana passat va recollir 

166 bosses, una xifra una mica superior a la mateixa campanya de l’any passat. A més, 

segons ha explicat l’Associació de donants de sang, durant els dos dies hi van participar 

10 donants nous. El moment amb més afluència de gent va ser el dissabte a la tarda: de 

5 a 9 del vespre s’hi ha acostar 74 persones.  

La següent recapte de sang serà al juny que tindrà una importància especial, ja que 

aquest any Barcelona és la capital mundial del dia del donant de sang. El lema de tota la 

campanya serà “Nova sang per al món”.  

 

Catalunya contra el Càncer inaugura aquest dissabte  l’exposició 

i venda de manualitats a Can Ramis  

Dissabte s’inaugurarà l’exposició i venda de manualitats de l’Associació Catalunya contra 

el càncer de Sant Celoni. Durant tota aquesta setmana estan recollint les donacions 

d’objectes elaborats artesanalment. Estan cada tarda a Can Ramis de 6 a 8 del vespre 

classificant-ho tot. De moment ja compten amb 180 articles entre quadres, tapets, 

arracades de ceràmica, objectes brodats, etc.  

Aquesta és la primera activitat que organitza enguany l’Associació Catalunya contra el 

Càncer i l’objectiu és recollir el màxim de diners possibles. L’any passat es van 

aconseguir 3.000 euros amb l’exposició i venda de manualitats. L’exposició i venda a 

Can Ramis es pot visitar a partir d’aquest dissabte fins el 21 de març de 6 a 8 del vespre 

els dies feiners i dissabtes diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del 

vespre. 

 



 

ARTSCLAP i Pere Espinosa porten el cantautor Jofre Bardagí a 

l’Ateneu  
L’impulsor del projecte ARTSCLAP – Nit amb Cultura, el celoní Pere Espinosa, portarà 

divendres 5 de març a les 11 de la nit, a la sala petita de l’Ateneu, el cantautor Jofre 

Bardagí. ARTSCLAP presenta un programa d’activitats escèniques diverses de febrer a 

juny, cada primer divendres de mes, a la sala petita de l’Ateneu amb una entrada a 5 €.  

 
 

Els botiguers del carrer Anselm Clavé celebren les Oh!fertes al 
carrer aquest dissabte  
L’Associació de veïns i comerciants Anselm Clavé centre aprofita els últims dies de 

rebaixes per treure els seus productes al carrer. Des de quarts de 10 del matí fins a 

quarts de 9 del vespre, podreu trobar roba, sabates, roba interior, complements, mobles 

a preus d’oferta.  

 

 

AGENDA 

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

 

 


