
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimarts, 30 de març de 2010 

 
 

• Cloenda del 7è curs d’acollida per a persones nouvi ngudes al municipi. 

Aquesta edició comptava amb una vintena de particip ants africans que van 

destacar la utilitat del curs i la necessitat i vol untat de seguir indagant en la 

realitat local 

• L’Orquestra Costa Brava portarà Concert i Ball a l’ Ateneu aquest diumenge  

• Es prorroga l’exposició de fotografies de Josep M. Cortina sobre 

processons i benediccions a la Rectoria Vella 

• Punt 7 Ràdio estrena el programa “Entitats” el dima rts 6 d’abril a les 9 del 

vespre 

• ARTSCLAP i Pere Espinosa porten màgia amb Joan Gira ldez a l’Ateneu 

• Sant Celoni recupera la processó del silenci amb to ts els misteris restaurats 

divendres Sant a les 21 h  

• AGENDA 

 
 
Cloenda del 7è curs d’acollida per a persones nouvi ngudes al municipi  
 
Aquesta edició comptava amb una vintena de particip ants africans que van 
destacar la utilitat del curs i la necessitat i vol untat de seguir indagant en la realitat 
local 
 
L’ajuntament de Sant Celoni, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, organitza cursos d’acollida per a persones nouvingudes de diverses 
procedències en la seva llengua d’origen. El curs, de 10 hores de durada, té l’objectiu de 
facilitar la informació bàsica sobre el marc social, polític i cultural de Catalunya i sobre els 
serveis i les costums del municipi en relació a temes com l’ educació, la salut, el treball, 
els serveis socials, l’habitatge, els esports, la cultura i la convivència, etc. Durant les 
sessions també s’incentiva el diàleg entre els participants i els tècnics dels diferents 
serveis municipals que hi assisteixen.  
 
Aquestes sessions van dirigides als col·lectius procedents de l’Àfrica, el Marroc i Amèrica 
Llatina i s’imparteixen en català traduïdes al wolof, fula i soninké en el cas dels africans; 
àrab i amazigh en el cas dels marroquins o castellà en el cas dels llatinoamericans.  
 
El dilluns 29 de març l’alcalde de Sant Celoni Francesc Deulofeu la regidora de 
Comunitat Laura Costa van felicitar i van lliurar els diplomes a la vintena de participants 
de la 7a edició del curs, en aquest cas, procedents de Senegal, Gàmbia i Guinea 
Conakry i van destacar “ la importància i la transcendència d’acollir deguda ment a 



les persones que arriben al nostre municipi, per pr oporcionar-los autonomia a 
través del coneixement dels serveis, costums, drets  i deures de la nostra societat i 
també per facilitar que nouvinguts i acollidors per dem la por i ens decidim a 
construir un sol poble que suma i es fa gran i no p as que entra en conflicte. ”  
 
L’any 2008 se’n van impartir 3 (un per a cada un de les 3 procedències); al 2009, 3 més 
(2 per a marroquins i 1 per a africans) i enguany està previst fer-ne dos més (un per a 
llatinoamericans i un altre per a marroquins) a més del que va finalitzar ahir. 
 
Aquesta acció s’inscriu en el Pla d’Acollida de Sant Celoni, que també inclou una sessió 
de benvinguda per a totes les  persones nouvingudes al municipi en el darrer trimestre 
que consistirà en una visita informativa a la Casa de Vila presidida per l’alcalde i un 
passeig cultural pel municipi el proper dissabte 10 d’abril. 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
L’Orquestra Costa Brava portarà Concert i Ball a l’ Ateneu aquest diumenge  
 
Diumenge a les 6 de la tarda l’Ateneu acollirà una nova sessió de Concert i Ball, en 
aquesta ocasió, amb l’Orquestra Costa Brava. Dins la programació A l’Ateneu, cada 
primer diumenge de mes, la Sala Gran de l’Ateneu acull amb una gran resposta de 
públic, concert seguit de ball, amb l’entrada a 7 €. El 2 de maig serà el torn de l’Orquestra 
Metropol i el 6 de juny de l’Orquestra Selvatana.  
 
 
 
Es prorroga l’exposició de fotografies de Josep M. Cortina sobre processons i 
benediccions a la Rectoria Vella  
 
L’exposició de fotografies de Josep Maria Cortina sobre processons i benediccions dels 
anys seixanta a Sant Celoni romandrà a la Rectoria Vella fins al 30 de maig. L’exposició, 
que es va inaugurar el 13 de març,  no hauria estat possible sense el suport d'Antònia 
Coll, la qual ha mostrat la seva bona disposició per continuar fent mostres temàtiques de 
l'important fons del seu espòs Josep M. Cortina, que va morir el passat 29 de setembre. 
Aquesta exposició i les que seguiran són un homenatge a la tasca del fotògraf.  
 
Processons i benediccions a Sant Celoni  
La processó dels misteris, que recorria els carrers de la vila el Dijous Sant al vespre, 
tenia una tradició molt antiga. Era una de les processons més importants i els passos 
anaven a càrrec de diferents grups i confraries. Durant la Guerra Civil, però, es cremaren 
els misteris antics i el 1948 s'estrenaren els cinc nous gràcies a l'empenta de l'Associació 
d'Antics Alumnes de La Salle. D'aquesta manera la processó del Dijous Sant, que atreia 
molt públic de fora, tornà a ser una de les més prestigioses de la comarca. A partir de 
1955, amb la reforma litúrgica, passà a fer-se el Divendres Sant i es suprimí a mitjan 
anys setanta. El 1966 i 1967 hi participà un grup d'armats, que encara li donà més 
solemnitat. 
 
L'altra processó destacada era la del dijous de Corpus. Al seguici, hi participaven els 
infants que havien fet la primera comunió, les escoles de la vila, les banderes de les 
associacions religioses i el tàlem, amb el rector que portava el Santíssim Sagrament 
exposat a la custòdia. El més característic del Corpus eren les catifes florals que 
decoraven els carrers. Al començament només s'hi tiraven, aleatòriament, fulles i pètals 



de flors, però a partir de 1960 els germans de La Salle començaren a elaborar catifes 
amb dibuixos al·legòrics i ornamentals. La resta dels carrers aviat s'hi afegí i, a més de 
flors i verd, utilitzaven serradures tenyides per fer els dissenys. Tot el veïnat participava 
en la decoració del carrer i els balcons s'enramaven amb domassos i vànoves. La 
processó, però, es deixà de fer a mitjan anys setanta. 
 
També es feia una processó per la Festa Major de setembre, en la qual la imatge de la 
Mare de Déu del Puig es portava pels carrers. Pel que fa a les benediccions, les més 
importants eren la dels animals, que es feia per Sant Antoni Abat i, la dels vehicles, per 
Sant Cristòfor. 
 
 
Horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, di lluns tancat 
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 1 del migdia i d e 5 a 8 del vespre. 
 
 
 
Punt 7 Ràdio estrena el programa “Entitats” el dima rts 6 d’abril a les 9 del vespre  
 
A partir de la setmana vinent, Punt 7 ràdio emetrà setmanalment un espai de 30 minuts 
dedicat a una entitat del poble. Comptarà amb una petita introducció de l’associació i 
després una entrevista amb algun dels seus membres. El primer “Entitats” tractarà de la 
Colla del Ball de Gitanes de Sant Celoni. A part de poder-lo escoltar els dimarts a les 9 
del vespre, aquest espai es reemetrà els divendres a les 10 de la nit. 
 
 
 

ARTSCLAP i Pere Espinosa porten màgia amb Joan Gira ldez a l’Ateneu  

 

L’impulsor del projecte ARTSCLAP – Nit amb Cultura, el celoní Pere Espinosa, portarà 
divendres 2 d’abril a les 10 de la nit, a la sala petita de l’Ateneu, el mag Joan Giraldez. 
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 €.  
 
 

Sant Celoni recupera la processó del silenci amb to ts els misteris restaurats 
divendres Sant a les 21 h   

La parròquia de Sant Martí de Sant Celoni ha recuperat la Processó del Silenci 
complerta, com es fa en altres pobles de Catalunya, per aquest divendres a les 9 del 
vespre. S’han restaurat els dos Misteris que faltaven: el Misteri de Getsemaní i el Misteri 
del Cirineu gràcies a la iniciativa i empenta de gent del poble, que han dedicat moltes 
hores de treball (restauració i pintura). Sortiran els Misteris per aquest ordre: Getsemaní, 
la Flagel·lació, el Cirineu, el Sant Crist, la Dolorosa i el Sant Sepulcre. Cada Misteri 
compta amb el seu “cos de portants” , oberts a tots aquells que vulguin col·laborar, que 
també comptaran amb les seves túniques. 

Aquest any el recorregut de la Processó serà pels següents carrers: c/ Major, plaça de 
la Creu, carretera Vella, c/Anselm Clavé, c/ Major i plaça de l’Església.  

La gent acompanyarà els Misteris fent processó a banda i banda del carrer, en fila de dos 
en dos, amb torxes enceses. 

  



 
AGENDA 

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


