
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 1 de juliol de 2010 

 

• Manifest d'alcaldes i alcaldesses del Baix Montseny  amb motiu de la 
sentència sobre l'Estatut de Catalunya 

• Inauguració de l’exposició de l’Escola d’artesania de la Batllòria 
• 59è Homenatge a la gent gran de la Batllòria 
• L’Ajuntament i la Coordinadora d’Entitats Solidàrie s organitzen una xerrada 

sobre Israel i Palestina 
 
 
 
Manifest d'alcaldes i alcaldesses del Baix Montseny  amb motiu de la sentència 
sobre l'Estatut de Catalunya  
 
Aquest dilluns 28 de juny de 2010, 4 anys després de la seva aprovació, el Tribunal 
Constitucional va dictar sentència sobre l’Estatut de Catalunya. Malgrat que va ser 
aprovat per totes les institucions catalanes i espanyoles i referendat pel poble català, la 
sentència elimina 14 articles, en reinterpreta una trentena i afegeix conceptes nous de 
rellevància significativa.  
 
Davant d’aquest fet, els alcaldes i alcaldesses sotasignants, com a representats dels 
ciutadans i ciutadanes dels seus municipis, declaren: 
 

• Que aquest és un dels greuges més importants exercits sobre Catalunya des del 
restabliment de la democràcia que evidencia un final d’etapa. És, doncs, un 
moment greu i n’hem de prendre consciència perquè incumbeix el futur de tots i 
totes. 

 
• Que el Tribunal Constitucional és un òrgan polititzat, que ha protagonitzat un 

procés anòmal de 4 anys que ha resultat una provocació per Catalunya. De cap 
manera aquest òrgan pot prevaldre sobre la voluntat dels ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya. 

 
• Que l’Estatut de Catalunya no pot abordar-se a banda de la realitat que vivim, ja 

que representa el marc on tot succeeix, des de la llengua al comerç o les escoles, 
el finançament local o el sistema judicial. 

 
• Que es posen al costat de la ciutadania a la que representen per reclamar el seu 

dret a decidir i la voluntat que han expressat a les urnes. I encoratgen a la 
ciutadania a respondre també de manera unitària i a participar de la manifestació 
convocada per Òmnium Cultural sota el lema ‘Som una nació. Nosaltres decidim’ 
el dissabte 10 de juliol, així com d’altres proclames que puguin esdevenir-se en el 
marc del respecte i el civisme. 

 
El Baix Montseny, 30 de juny de 2010 



Els sotasignants, a dia d’avui, són: 
 
Alcalde de Breda 
Alcalde de Campins 
Alcaldessa de Fogars de Montclús 
Alcalde d’Hostalric 
Alcalde de Llinars del Vallès 
Alcalde del Montseny 
Alcalde de Riells i Viabrea 
Alcalde de Sant Celoni 
Alcalde de Sant Antoni de Vilamajor 
Alcalde de Sant Pere de Vilamajor 
Alcalde de Sant Esteve de Palautordera 
Alcalde de Vallgorguina 
Alcaldessa de Vilalba Sasserra 
 
(S’ajunten imatges de l’acte que va tenir lloc ahir dimecres a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Sant Celoni)  
 
 
Inauguració de l’exposició de l’Escola d’artesania de la Batllòria  
 
Divendres 2 de juliol a les 6 de la tarda tindrà lloc la inauguració de l’exposició de 
manualitats de les alumnes de Mª Carmen F Auban, de l’Escola d’Artesania de la 
Batllòria. L’exposició es podrà visitar els dies 2 i 3 de juliol de 18 a 20 h i diumenge 4 d’11 
a 13.30 h al Centre Cívic del carrer Major. El taller de manualitats s’inscriu en l’oferta 
municipal de formació permanent.   
 
 
59è Homenatge a la gent gran de la Batllòria  
 
Diumenge 4 de juliol tindrà lloc a la Batllòria el 59è Homenatge a la gent gran organitzat 
pel Patronat Local de la Gent Gran amb el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
D'aquesta manera es vol retre "tribut d'estimació, respecte i simpatia a la gent del poble". 
El programa d'actes començarà a les 13 h amb la concentració a la plaça de l’església, 
seguirà a 2/4 de 2 amb un dinar de germanor al Restaurant Grions i en acabar, cloenda 
de l’acte per part de les autoritats i ball de fi de festa. 
  
 
Ajuntament i Coordinadora d’Entitats Solidàries org anitzen una xerrada sobre 
Israel i Palestina  
 
Parlem d’Israel i Palestina és el títol de la xerrada que organitzen l’Ajuntament de Sant 
Celoni i la Coordinadora d’Entitats Solidàries el proper 6 de juliol a les 20 h a la Sala 
Petita de l’Ateneu. La conferència anirà a càrrec del president de la Fundació per la Pau, 
Alfons Banda.  
 


