
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 26 de maig de 2010 

 
 

• La II Mostra d’Entitats omplirà d’activitats Sant C eloni aquest dissabte 
• Programa en directe a Punt 7 Ràdio, especial Mostra  d’Entitats. L’emissora  

sortejarà un lot de regals entre els visitants a la  Mostra 
• Inauguració de la primera Oficina de Turisme a l’Ho spital Vell, aquest 

dissabte a la 1 del migdia  
• L’Ajuntament celebra un ple extraordinari d’urgènci a en resposta a les 

mesures publicades al BOE pel govern espanyol el di a abans d’entrar en 
vigor  

• Aquest divendres es lliuraran els premis del Certam en literari juvenil  
• Més de 50 persones a la sortida cultural a Reus org anitzada per l’ajuntament  
• L’ajuntament organitza un curs de prevenció i detec ció de conductes de risc 

per a agents de l’esport i del lleure 
• La celonina Montserrat Casadevall compleix 101 anys ! 
• Més de 300 persones a la 26a Festa de la Gent Gran  
• AGENDA 

 
 
 
La II Mostra d’Entitats omplirà d’activitats Sant C eloni aquest dissabte  
Més de 45 entitats sortiran al carrer 
 
Dissabte, 29 de maig, Sant Celoni acollirà la segona edició de la Mostra d’Entitats. El 
carrer Major, des de la plaça de l’Església passant per la plaça de la Vila fins a la plaça 
d’en Nicola i el carrer Sant Pere, s’ompliran d’estants d’associacions diverses: culturals, 
esportives, socials, politiques… que podran explicar a la ciutadania qui són, què fan i 
com s’organitzen. Segons ha explicat el regidor de cultura, Jordi Cuminal, la Mostra “té 
un doble objectiu: augmentar el grau de coneixement  que la ciutadania té del teixit 
associatiu i, alhora, la seva implicació” . En aquest sentit, Cuminal insisteix en què des 
del Consistori s’aposta “per una societat civil forta perquè és clau per te ixir la 
cohesió social del municipi. Una societat civil que  la volem oberta, lliure, crítica i 
plural.” 
 La Mostra s’acompanya d’un intens programa d’activitats complementàries. A més, 
l’ajuntament ha reeditat la Guia d’entitats en format paper, que ja es pot consultar al web 
municipal. 
 
(S’adjunta programa de la mostra) 
 
 
Programa en directe a Punt 7 Ràdio, especial Mostra  d’Entitats  
 
Continuant amb la programació especial de tota la setmana, Punt 7 Ràdio oferirà un 
espai d’11 a 13 del migdia de dissabte amb connexions en directe des de la Plaça de la 



Vila i els carrers del centre del poble. Hi haurà entrevistes, explicacions de les activitats 
que es portin a terme, enquestes... Tot combinat amb la millor música.  
 
Divendres, a més, a 2/4 de 8 del vespre es farà el recull de les entrevistes que s’han anat 
emetent durant tota la setmana a diverses de les entitats participants a la mostra que han 
anat explicant què fan el dissabte i on els se’ls podrà trobar.  
 
Punt 7 Ràdio sortejarà un lot de regals entre els v isitants a la Mostra d’Entitats. Per 
participar al sorteig, només caldrà contestar un petit qüestionari sobre Sant Celoni. Es 
trobarà a tots els estands de la mostra i s’haurà de lliurar a la parada de l’ajuntament, 
ubicada a la plaça de la Vila. Dilluns a l’Info 7 de 2/4 de 9 del vespre i dimarts a les 8 del 
matí i a 2/4 de 2 es donarà a conèixer el nom del guanyador/a. 
 
 
Dissabte a les 13 h, inauguració de la primera Ofic ina de Turisme a l’Hospital Vell  
 
Aquest dissabte a les 13 h tindrà lloc la inauguració de l’Oficina de Turisme de Sant 
Celoni situada a l’edifici de l’Hospital Vell (carrer Major, 53) . Aquest nou equipament es 
vol convertir en espai de referència per a totes les persones que visitin el municipi i el 
Baix Montseny i que vulguin conèixer els seus recursos i productes turístics, però també 
pels ciutadans que ja hi viuen.  
 
L’ajuntament ha promogut una marca turística Sant Celoni, bosc cuina i patrimoni  que 
recull tres grans atractius del municipi. A més identifica Sant Celoni com un lloc turístic 
singular, diferenciat, de qualitat i desestacionalitzat i de gaudi i respecte de la natura, 
l’entorn i la gastronomia.  
 
En sintonia amb aquests tres eixos, l’acte d’inauguració comptarà amb la presència 
de tres persones estretament lligades a bosc, cuina  i patrimoni: Martí Boada, Santi 
Santamaria i Carme Aymar.  
 
L’ajuntament i la Fundació privada Hospital de Sant Celoni, propietària de l’edifici han 
signat un conveni de cessió per 10 anys de la primera planta de l’edifici.  
 

L’Ajuntament celebra un ple extraordinari d’urgènci a en resposta a les mesures 
publicades al BOE pel govern espanyol el dia abans d’entrar en vigor   
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va convocar dilluns un ple extraordinari d’urgència per 
aprovar una modificació de crèdit i un crèdit a llarg termini davant el decret d’adopció de 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic que publicava dilluns el BOE i 
que prohibia, a partir de dimarts, les operacions d’endeutament dels ens municipals fins 
al 31 de desembre de l’any 2011. Finalment, el Govern estatal va anunciar una moratòria 
de l’entrada en vigor del decret fins a finals d’any. 
 
 
Aprovació d’una modificació de crèdit.  Per 15 vots a favor (CiU i PSC)  i una abstenció 
(CUP) es va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit en el pressupost per a 
2010 per un import de 105.000,00 euros, amb l’objectiu de garantir el finançament necessari 
per adquirir mobiliari i material informàtic per Sax Sala, el Centre de Formació i Ocupació 
Baix Montseny que començarà a funcionar al setembre.  
 

 



Aprovació d’un crèdit a llarg termini. Per 15 vots a favor (CiU i PSC)  i 1 abstenció 
(CUP) es va aprovar la concertació d’un  préstec de 2.518.548,96 euros per finançar les 
inversions previstes en el pressupost de la Corporació per a 2010 entre les quals hi ha la 
remodelació de Can Ramis, la construcció de les hortes públiques, la urbanització de 
l’equipament educatiu a Can Sans (serveis i carril bici), i de carrers com Abat Oliva i Pau 
Casals, el pavelló de la Batllòria, entre molts d’altres.  
  
 
 
Aquest divendres es lliuraran els premis del Certam en literari juvenil  
 
Divendres 28 de maig a les 7 de la tarda tindrà lloc a la sala petita de l’Ateneu  l’acte de 
lliurament de premis del Certamen literari – Jocs Florals 2010. El certamen proposa dues 
especialitats, una de prosa i una de poesia, i ha comptat amb la participació d’alumnes 
de 1r i 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO i un últim grup de batxillerats i cicles formatius del Cor de 
Maria, La Salle i l’IES Baix Montseny. 
 
L’alcalde Francesc Deulofeu llegirà el veredicte i es lliuraran els premis (vals de 15 € a 
tots els participants i de 30 € als guanyadors, per bescanviar per llibres a la Llibreria els 4 
gats). 
 
El sextet de saxos del Centre Municipal d’Expressió amenitzarà l’acte.  
 
 
 
Més de 50 persones a la sortida cultural a Reus org anitzada per l’ajuntament  
 
El dissabte 22 de maig més de cinquanta persones van participar en la Sortida cultural a 
la ciutat de Reus organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni. Al matí es va fer l'itinerari 
guiat per la Ruta del Modernisme. El primer que es va anar a veure va ser l'Institut Pere 
Mata, conjunt arquitectònic emblemàtic, començat a construir per Lluís Domènech i 
Montaner el 1897 i antecedent de l'Hospital de Sant Pau, obra del mateix arquitecte. Es 
va visitar el Pavelló dels Distingits, que és el més ric en ornamentació i conserva mobiliari 
original.  
 
Després es va començar la visita urbana de Reus. Es van poder admirar les façanes 
modernistes de les cases Gasull i Rull, i el Dispensari Antituberculós. L'itinerari passava 
per la plaça del Prim, amb un monument al militar reusenc, i el Teatre Fortuny. A prop hi 
ha el Palau Bofarull, de 1774, del qual es va visitar la impressionant sala noble. El palau 
és un testimoni de l'important passat comercial de Reus, a l'època que va esdevenir la 
segona ciutat més important de Catalunya. A la plaça del Mercadal es va comentar la 
façana de la casa Navàs, obra també de Domènech i Montaner, i l'itinerari va acabar a 
l'església prioral de Sant Pere, edifici gòtic renaixentista del segle XVI.   
 
A la tarda es va visitar el Gaudí Centre, un centre d'interpretació dedicat al genial 
arquitecte Antoni Gaudí, fill de Reus. Amb audiovisuals, maquetes i altres elements 
interactius, el centre permet experimentar i comprendre les claus de l'obra de Gaudí, i 
aspectes de la seva vida i formació. Un dia magnífic va acompanyar la sortida 
organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni, que va ser agradable i ben aprofitada. 

La propera sortida cultural està prevista per dissa bte 19 de juny a Barcino, la ciutat 
romana de Barcelona i el 23 d’octubre a les Cavis C odorniu. Més informació: àrea 
de Cultura de l’Ajuntament de Sant Celoni , 93 864 12 13 i 
promocio.cultural@santceloni.cat 



(S’adjunten imatges) 

 
 
L’ajuntament organitza un curs de prevenció i detec ció de conductes de risc per a 
agents de l’esport i del lleure  
 
Amb l’objectiu de formar el personal tècnic i el col·lectiu de monitors d’esport i de lleure  
que treballen amb joves perquè actuïn com a agents de prevenció davant les conductes 
de risc, l’ajuntament de Sant Celoni amb el suport de la Diputació de Barcelona organitza 
un curs gratuït dissabte 5 de juny de 9 a 14 i de 16 a 21 i dissabte 12 de juny de 9 a 14 i 
de 16 a 21.  
 
El tractament de les conductes de risc entre joves i adolescents, només pot abordar-se 
des d’un vessant multidisciplinar. En aquest sentit, la pràctica de l’esport i el lleure 
esdevé una eina preventiva de primer ordre per les seves  característiques educatives, 
lúdiques i socialitzadores: coneixement del propi cos i d’un mateix, aprenentatge, 
respecte als altres i  treball en equip,  en un ambient distès i participatiu. 
 
És evident, però, que perquè l’esport i les activitats de lleure esdevinguin una eina 
preventiva útil, els professionals de l’esport i del lleure han de formar-se adequadament  i 
disposar de un suport tècnic per a la seva tasca quotidiana. 
 
Objectius específics 
 
� Facilitar al personal tècnic i monitors  d’esport i lleure  eines per a una intervenció 

preventiva amb el jovent, que potenciï els factors protectors i que tingui en compte els 
factors de risc. 

� Sensibilitzar el personal tècnic i el col·lectiu de monitors d’esport i lleure de la 
importància del seu paper com a model  a seguir per al jovent. 

� Implicar i sensibilitzar monitors, entrenadors i responsables de l’esport i del lleure  en 
la prevenció de drogodependències. 

� Facilitar l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits. 
 
 
MÉS INFORMACIÓ a la  Rentadora, espai de lleure i cultura. Horari: de 17 a 20 h de 
dilluns a divendres. Tel: 93 864 12 28. larentadora@santceloni.cat 
 
 
 
 
La celonina Montserrat Casadevall compleix 101 anys !  
 
L'alcalde, Francesc Deulofeu, i la regidora de Comunitat, Laura Costa, es van desplaçar 
divendres 21 de maig a la Residència Torre Magret de Llinars del Vallès per felicitar la 
celonina Montserrat Casadevall Domènech en el seu 101è aniversari i fer-li lliurament 
d'un ram de flors. L'àvia, que es manté força bé de salut, es trobava acompanyada de la 
seva jove, Teresa Reberté Domènech, i la seva néta, Teresa Nualart Reberté, i els altres 
companys de la residència. 
 
(S’adjunta imatge) 
 



Més de 300 persones a la 26a Festa de la Gent Gran  

Diumenge, dia 23, es va celebrar la 26a Festa de la Gent Gran a la pista coberta del 
Camp Municipal d'Esports. A l'acte van assistir més de 300 socis i va comptar amb la 
presència d'Enric Vilarrasa i Jaume Majoral, director i sotsdirector de l'oficina central de 
"la Caixa" a Sant Celoni; Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni; i Laura Costa, 
regidora de Comunitat i Comunicació, a banda de la Junta de l'entitat, encapçalada pel 
president, Joan Prat. 
 
La festa va constar d'un seguit d'actes, començant per una Missa solemne, on es va fer 
el tradicional lliurament d'un ram de flors a la Verge. A les dues del migdia la comitiva 
s'instal·lava a la pista coberta, condicionada per acollir el dinar de germanor. Un cop 
acabat l'àpat, es lliurava una placa commemorativa als dos associats més grans, Joan 
Puig i Rosa Vila, de 93 i 92 anys; a continuació es va fer un homenatge a les 11 parelles 
que fan més de 50 anys de casats i es van lliurar els trofeus del torneig social de petanca 
d'enguany. I tot seguit, ball fins a les 7 de la tarda. 
 
(S’adjunten imatges) 
 
 
 
 

AGENDA 

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

 


