
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 15 de setembre de 2010 

 
 

• Sant Celoni viu una Diada multitudinària i familiar  per reivindicar les 
llibertats de Catalunya Les paradetes, els inflable s i el concert dels Pets 
contribueixen a donar un caire festiu i popular a l 'acte de commemoració de 
la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre 

• Al voltant de 350 alumnes han començat les classes al Centre Municipal 
d’Expressió  

• L’Ajuntament posarà en marxa diversos tallers de la  memòria 
• La Policia local inicia una campanya de control de seguretat coordinada 

amb Trànsit 
• Del 20 al 30 de setembre, inscripcions obertes al n ou curs per a persones 

manipuladores d’aliments 
• 50% de descompte a la matrícula del Centre Municipa l d’Esports Sot de les 

Granotes 
• Punt 7 ràdio comença a engegar la nova temporada am b els programes Sant 

Celoni es mou i Sardana a fons 
• La celonina Sabina Tarragon compleix 103 anys! 
• AGENDA 

 
 

Sant Celoni viu una Diada multitudinària i familiar  per reivindicar les llibertats de 
Catalunya  

Les paradetes, els inflables i el concert dels Pets  contribueixen a donar un caire 
festiu i popular a l'acte de commemoració de la Dia da Nacional de Catalunya de 
l'11 de setembre 
 
L'acte institucional en memòria de la desfeta de l'11 de setembre de 1714 van començar 
a les 11 del matí, amb un parlament de l'alcalde, Francesc Deulofeu, en el qual va 
proclamar que “Catalunya camina indefugiblement cap a l'estat pro pi amb la 
voluntat de recuperar els drets nacionals que un di a, fa quasi 300 anys, ens van 
prendre per la força de la guerra .”  
 
Tot seguit va arribar el torn de les ofrenes florals d'un bon grapat d'entitats i associacions 
de Sant Celoni, que van anar dipositant al monument commemoratiu del passeig 11 de 
setembre, acompanyats per les notes de la Coral Briançó. A continuació es va procedir a 
la lectura del manifest d’Òmnium Cultural a càrrec de Teresa Blanché, en representació 
de l'Associació Neurològica Amics Baix Montseny. L'acte es va cloure amb una cantada 
de l'himne nacional de Catalunya, els Segadors, a càrrec de tots els assistents, 
acompanyats per la Coral Briançó i la Cobla Tres Vents. Tot seguit, la mateixa Cobla va 
posar música a una ballada sardanes. 
 



Un cop acabat l'acte institucional, va arribar el moment de la part més festiva i lúdica de 
la Diada. Sota un sol ben insolent damunt els caps que il·luminava, descarat, tot 
l'espectacle de la gent, tal i com diu una de les seves cançons més celebrades, el grup 
Els Pets, de Constantí, va fer saltar i ballar a un públic molt nombrós, que aplegava 
seguidors de dues generacions. Mentrestant, les paradetes escampades tot al voltant del 
parc del pavelló i els inflables que van mantenir entretinguda a la mainada van donar el 
to popular i festiu d'aquesta Diada 2010. 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
Al voltant de 350 alumnes han començat les classes al Centre Municipal 
d’Expressió  
 
El Centre Municipal d’Expressió ha començat el curs amb prop de 350 alumnes 
matriculats.  
 
L’Escola de música compta amb 286 estudiants, dels quals 123 toquen en algun dels 
conjunts instruments del centre i 87 canten en cors. El curs, que va començar el 7 de 
setembre, compta amb algunes novetats. La primera és el taller de corda per als 
alumnes d’instruments de corda fregada de primer any. aquí podran experimentar el fet 
de tocar música en un col·lectiu. Per altra banda, també s’ha creat un grup de saxos 
adults.  
 
Pel que fa a la cinquantena d’ alumnes de l’Escola de teatre, es reparteixen en 5 grups 
per edats, a més de l’aula taller per discapacitats.  
 
Si algú està interessat en fer algun curs al centre, es pot dirigir a la recepció per conèixer 
el nombre de places vacants existents (Centre Municipal d’Expressió, carrer Sant Josep, 
18, Tel 93 867 40 89). 
 
 
L’Ajuntament posarà en marxa diversos tallers de la  memòria  
 
Comença una nova programació de Tallers d’entrenament de la memòria organitzats per 
l’Ajuntament de Sant Celoni. L’objectiu d’aquests tallers és exercitar la memòria a través 
de jocs per tal de millorar la capacitat retentiva i així també millorar la qualitat de vida 
dels participants. Són 10 sessions d’hora i mitja, dirigides a persones majors de 65 anys, 
i totalment gratuïtes.  Les persones que vulguin participar-hi s’han d’apuntar a l’àrea de 
Comunitat, al carrer Santa Fe, 52, al primer pis o al telèfon 93 864 12 12. L’únic requisit 
per poder-hi participar és saber llegir i escriure. 
 
El taller de la memòria del nivell 1 començarà el 13 d’octubre i s’acabarà el 22 de 
desembre. Es portarà a terme al Centre Municipal d’Expressió de 2/4 de 4 a les 5 de la 
tarda. Per les persones que ja hagin fet el taller de primer nivell, se n’han programat dos 
de segon nivell: el primer començarà a finals de setembre i l’altre a principis d’octubre a 
la Batllòria. 
 
 
La Policia local inicia una campanya de control de seguretat coordinada amb 
Trànsit  
                               
Del 13 al  26 de setembre, la Policia local participa en una campanya de control i 
vigilància de l’ús dels elements de seguretat viària passiva: cinturó de seguretat, 



sistemes de retenció infantil i casc  coordinada am el Servei Català de Trànsit. En aquest 
cas, es tracta d’una campanya d’abast europeu orientada a combatre la indisciplina 
viària. Com és habitual, aquestes campanyes coordinades van acompanyades d’un 
treball estadístic per part de Trànsit. 
 
 
Del 20 al 30 de setembre, inscripcions obertes a un  nou curs per a persones 
manipuladores d’aliments  
 
Dins el programa de seguretat alimentària de l’ajuntament de Sant Celoni, dilluns 20 de 
setembre comencen les inscripcions al Curs bàsic per a persones manipuladores 
d’aliments que s’allargaran fins al dia 30. El curs tindrà lloc els dies  4, 5 i 6 d’octubre de 
20 a 22 h i té un cost de 22 euros. Les inscripcions s’han de fer a l’Àrea de Comunitat 
(C/Santa Fe, 52, al primer pis, telèfon 93 864 12 12).  
 
 
 
50% de descompte a la matrícula del Centre Municipa l d’Esports Sot de les 
Granotes  
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes continua amb les seves promocions. A 
partir d’avui 15 de setembre i fins el 24 d’octubre ofereix un descompte del 50% en la 
inscripció, a més d’una motxilla i la revisió mèdica gratuïta. Les activitats 
complementàries ja han començat però encara hi ha places com ara ioga,  balls de saló 
o dansa del ventre. Tota aquesta informació està disponible a la recepció del Centre c/ 
Francesc Macià, 15, Tel 93 848 69 13. 
 
 
Punt 7 ràdio engega la nova temporada amb els progr ames Sant Celoni es mou i 
Sardana a fons 
 
 
Aquesta setmana es comencen a emetre alguns  programes de la graella 2010/2011 de 
Punt 7 Ràdio que s’anirà completant durant les properes setmanes. De moment, 
recuperen el seu espai a la graella, Sant Celoni es mou i Sardana a fons.  
 
El programa de les entitats celonines, el Sant Celoni es mou, s’emetrà els dimarts a les 9 
del vespre i els divendres a les 10 de la nit i cada setmana una entitat del municipi es 
presentarà, donarà a conèixer quina és la seva activitat, com es va crear i què s’ha de fer 
per apuntar-s’hi. Aquest espai té una durada d’uns 30 minuts i, com a novetat, aquesta 
temporada el condueix Laia Coll. 
 
Per la seva banda, Fali Giménez torna amb el programa Sardana a fons cada dijous a les 
10 de la nit i diumenge a les 9 del matí. Aquí s’hi explicaran les novetats de la cobla i la 
sardana i se n’escoltaran de tot tipus, de les més modernes a les més antigues. 
 
A més a més, aquesta temporada Punt 7 Ràdio també encetarà nous programes. Un 
d’ells anirà dedicat a tractar problemes i situacions entre pares i mares i els seus fillls i 
filles de totes les edats. Les seves emissions començaran de cara a l’octubre.  
El programa Tirant de llibres començarà les seves emissions regulars a partir del primer 
dilluns d’octubre. Properament es donaran a conèixer la resta de novetats a la graella. 
 
 
 



La celonina Sabina Tarragon compleix 103 anys!  
 
La celonina Sabina Tarragon Salvador ha complert 103 anys el 14 de setembre.  
En nom de l’ajuntament, l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat, Laura 
Costa li van portar ahir dimarts un ram de flors. Aquesta celonina centenària, que  és 
soltera i no té fills, viu envoltada de família que es va mostrar molt agraïda per la visita. 
Que per molts anys Sabina! 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
 
AGENDA 

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

 


