
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 30 de setembre de 2010 

 

• 2a Diada de la Gent Gran a Sant Celoni: un espai de  formació, reflexió i 
celebració 

• Sant Celoni ja disposa d’un centre integral de Form ació i Ocupació del Baix 
Montseny: El Sax Sala agrupa tots els serveis de Pr omoció Econòmica i 
Formació i d óna cabuda a més de 800 alumnes i usuaris  

• Sant Celoni obrirà una casa d’oficis a mitjans del mes d’octubre de l’àmbit 
d’atenció geriàtrica 

• El Bibliosalut, un projecte per fer arribar els lli bres al Centre sociosanitari 
Verge del Puig: L’Ajuntament ha signat un conveni a mb la Fundació 
Hospital de Sant Celoni  per fer-ho possible 

• Programació Entrefestes, a la tardor... música a Sa nt Celoni! Entrades a la 
venda a partir de dilluns 4 d’octubre al Centre Mun icipal d’Expressió 

• El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes c elebra el 5è aniversari 
amb un octubre ple d’activitats obertes a tothom  

• El col·lectiu 08470 convoca una reunió per preparar  els actes de la Marató 
de TV3 a Sant Celoni i la Batllòria 

• AGENDA 

 
 

 
 
2a jornada de la Gent Gran a Sant Celoni: un espai de formació, reflexió i 
celebració  
 
Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran que se celebra el dia 1 d’octubre, 
l'Ajuntament de Sant Celoni amb la col·laboració de l’Esplai de Sant Celoni i del Patronat 
de la Vellesa de la Batllòria, ha organitzat la segona Diada de la Gent Gran amb l'objectiu 
de crear un espai de formació, reflexió i celebració. La jornada tindrà lloc aquest 
divendres a l’Ateneu.  
 
Al matí hi ha prevista una sessió de treball per a professionals dels àmbits social, 
sanitari, jurídic i de seguretat del Baix Montseny per avançar en temàtiques que afecten 
al col·lectiu de persones grans. L’any passat es va encetar el treball per establir un 
protocol contra la violència a la gent gran i aquest any es continua perquè tal i com ha 
explicat la regidora de Comunitat, Laura Costa, “és un tema malauradament molt 



present a la nostra societat, i també molt silencia t  perquè són persones 
depenents”.  En aquesta línia, ha avançat que“enguany la intenció és crear 
oficialment la comissió del Baix Montseny, amb prof essionals del món 
jurídic(advocats municipals, etc.), seguretat (moss os i policia), sanitaris (CAP i 
Hospital), socials (educadors socials i treballador s socials, residències), polítics 
(regidors i alcaldes), representants de la gent gra n, etc.”  Hi haurà una primera 
xerrada a càrrec de Mercè Tabueña que va coordinar la redacció del protocol marc 
aprovat per la Generalitat a finals del mes de juliol d’engany i, posteriorment, es 
configurarà la comissió i s’establirà calendari i metodologia de treball.  
 
A les 4 de la tarda tindrà lloc una xerrada oberta a tothom sobre la universitat més enllà 
dels 60 a càrrec de Montserrat Lamúa, presidenta d’AFOPA (Agrupació de formació 
permanent per a la gent gran) i Josep Ontañon, impulsor i participant d’algunes aules 
d’extensió universitària de la comarca. Durant la conferència a la Sala petita de l’Ateneu 
s’explicaran les possibilitats que hi ha de formació per a gent gran.  
A continuació, dos quarts de 6 de la tarda a la Sala Gran, espai lúdic i de lleure amb ball 
per a tothom amb l’orquestra Moncayo seguit d’un petit refrigeri. 
 
Al costat del programa de la Diada, l’ajuntament ha anunciat dos nous cursos per a 
cuidadors/es familiars no professionals : el bàsic, que comença el 4 d’octubre, i 
l’específic, que comença el 27 d’octubre. Els cursos van ser un dels compromisos que es 
van derivar de la jornada de l’any passat i, amb aquests dos, ja se n’hauran fet tres (un 
va tenir lloc a principis d’any).  Un altre compromís va ser la posada en marxa del telèfon 
de l’accessibilitat (938641218), des d’on els ciutadans/es poden fer notar espais on hi ha 
dificultats d‘accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda (ja sigui per cadira de 
rodes, o cotxets, o dificultats de moviment, etc.) i s’hi actua.  
 
La segona Diada de la Gent Gran, segons la regidora de Comunitat, Laura Costa, respon 
a la concepció de la gent gran “com a col·lectiu actiu que aporta gran capital ciu tadà 
al municipi, on la revindicació de la igualtat d’op ortunitats per totes les persones i 
el dret a decidir prenen tot el sentit. I, pel que fa a la societat, cal que ens 
esmercem en l’aprofitament del talent de totes les persones, que massa sovint i 
per manca d’habilitat hem menystingut.”  
 
(S’adjunta programa)  
 
 
 
Sant Celoni ja disposa d’un centre integral de Form ació i Ocupació del Baix 
Montseny  
 
El Sax Sala agrupa tots els serveis de Promoció Eco nòmica i Formació i d óna 
cabuda a més de 800 alumnes i usuaris  
 
El divendres 24 de setembre més de 300 persones van inaugurar el Centre de formació i 
ocupació del Baix Montseny Sax Sala, situat a la plaça del Baix Montseny. Aquest nou 
espai, de més de 2.000m2 repartits en 4 plantes, ha estat projectat i construït en poc més 
d’un any, amb una pressupost de 2.205.000€ provinent del Fons d’Inversió Local 2009.  
 
El Sax Sala ha permès agrupar tots els serveis de Promoció Econòmica en un sol edifici: 
Comerç, Empresa i emprenedoria, Turisme, Sostenibilitat, Ocupació i Viver d’empreses, 
així com tots els serveis i línies de Formació: Escola de Persones Adultes, Pla de 
Transició al Treball (PQPI), Consorci per la Normalització Lingüística i  formació 
permanent, ocupacional, contínua i d’oci i lleure.  



 
Aquest projecte, que donarà cabuda a més de 800 alumnes i usuaris dels diferents 
serveis i allotjarà més d’una trentena de professionals i docents de l’ajuntament, s’ha 
convertit en una de les principals eines del consistori per fer front a la crisi. L’alcalde, 
Francesc Deulofeu, va inaugurar oficialment el centre: ‘Avui és un dia especialment 
alegre per Sant Celoni: el que inaugurem és un bon grapat d’oportunitats. Aquest 
centre farà de catalitzador de totes les potenciali tats estructurals i personals del 
Baix Montseny: ens permetrà aprofitar el nostre ent orn i el talent de totes les 
persones que l’habiten per progressar plegats, per anar més enllà col·lectivament ’. 
 
Així mateix, també va destacar que abans de la inauguració ja s’han concedit al municipi 
una Casa d’oficis per a formar persones menors de 25 anys a l’atur i un altre curs per al 
públic en general que donaran titulació en auxiliar de Geriatria i cura a persones amb 
dependència.   
 
Per a contactar amb el centre es pot trucar al 93 867 41 75 o bé escriure a 
saxsala@santceloni.cat.  
 
 
 
Sant Celoni obrirà una casa d’oficis a mitjans del mes d’octubre de l’àmbit 
d’atenció geriàtrica  
 
En el marc del nou Centre de formació i ocupació del Baix Montseny Sax Sala, Sant 
Celoni obrirà una casa d’oficis a mitjans del mes vinent. S’ha escollit la formació en 
l’àmbit de l’atenció geriàtrica en consideració al creixement que està experimentat aquest 
sector i amb la vista posada a l’obertura del primer centre de dia l’any vinent.  
 
La casa d’oficis té una durada de 1.800 hores (1 any), 7 hores diàries en horari de matí. 
Durant el primer semestre es rep formació teòrica sense cap cost pel participant. Durant 
el segon trimestre es rep formació pràctica en diversos centres sanitaris i socials del 
municipi amb una remuneració salarial del voltant dels 700€ mensuals. Hi haurà un total 
de 10 alumnes més 3 de reserva.  
 
Els participants han de ser joves d’entre 16 a 25 anys apuntats a l’oficina del SOC i amb 
permís de residència i de treball. Per a inscriure’s, cal adreçar-se al Servei d’Ocupació 
Municipal ubicat al Sax Sala (A/e: orientaciolaboral@santceloni.cat  Tel.: 938674175) 
entre el dijous 30 de setembre i el dimecres 6 d’octubre. 
 
L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, es mostra convençut que  “la línia que 
iniciem amb la casa d’oficis es projectarà exponenc ialment en el futur i ens 
permetrà crear moltes més oportunitats per totes le s persones per superar la crisi i 
seguir progressant col·lectivament”.  
 
Aquest projecte té un cost de més de 155.000 € cofinançats per l’ajuntament de Sant 
Celoni i el SOC de la Generalitat, impulsor del projecte.  
 
 
 
El Bibliosalut, un projecte per fer arribar els lli bres al Centre sociosanitari Verge 
del Puig  
 
L’Ajuntament ha signat un conveni amb la Fundació H ospital de Sant Celoni  per 
fer-ho possible 



 
Els pacients del Centre Sociosanitari Verge del Puig i els seus familiars podran gaudir a 
partir d’aquest mes d’octubre dels llibres de la Biblioteca l’Escorxador a través del 
projecte Bibliosalut. L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni amb la Fundació 
Hospital de Sant Celoni per fer possible apropar el servei de la biblioteca a aquells 
ciutadans que els és impossible anar a l’equipament. El projecte inclou la programació 
d’activitats, la  donació d’un lot de documents de lletra gran, formació del personal 
encarregat del Bibliosalut, entre d’altres.... Aquest servei és el pas previ a l’establiment 
d’un servei de lectura permanent per als malalts hospitalitzats a l’Hospital de Sant Celoni. 
 
Divendres 24 de setembre l’alcalde Francesc Deulofeu i el gerent de l’Hospital, Rafael 
Gotsens, van signar el conveni de col·laboració i a la tarda es va fer una activitat 
adreçada als pacients i familiars “Sopa de contes” i es va lliurar un lot de documents. 
 

(S’ajunta imatge) 

 

 

Programació Entrefestes, a la tardor... música a Sa nt Celoni !  
 
Entrades a la venda a partir de dilluns 4 d’octubre  al Centre Municipal d’Expressió 
 
El proper dissabte, 9 d’octubre, a les 10 de la nit, comença una nova temporada de 
música a la Sala Petita del Teatre Ateneu dins la programació Entrefestes.  
Impessiona’t és el primer espectacle: música impressionista, pintura, poesia i dansa... un 
espectacles, diferent!; El dia 23 de novembre, la Big Band dels Girona Jazz Project i 
Carles Margarit omplirant la Sala Petita de jazz del bo; El 13 de novembre seran els 
Folkincats que, amb saxo, violí, guitarra i contrabaix interpretaran les seves adaptacions 
de temes tradicionals catalanes, cançons infantils, melodies de danses tradicionals i 
danses catalanes conegudes per tothom. I, per tancar el cicle, l’Orquestra Barroca 
Catalana presentarà La música a l’Itàlia de Giacomo Casanova. La música de Corelli, 
Germiniani, Scarlatti i Vivaldi, entre d’altres. 
 
Les entrades es vendran a partir de dilluns, 4 d’octubre, al Centre Municipal d’Expressió   
(carrer Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a través de 
targeta de crèdit o efectiu, o bé, només en efectiu, a les taquilles del teatre, mitja hora 
abans de cada espectacle. El preu de les entrades serà de 10 € pel públic general i 5 € 
per menors de 14 anys, joves de 14 a 29 amb Carnet Jove i majors de 65.  
 
El programa es pot consultar a: www.santceloni.cat/entrefestes 
 
 
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes c elebra el 5è aniversari amb un 
octubre ple d’activitats obertes a tothom  
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes està d’aniversari. Aquest octubre 
celebrarà els seus 5 anys de vida i, per a l’ocasió, han preparat diverses activitats tant 
per les persones abonades com per a les no abonades.  
 
La primera proposta que fan és del 4 al 8 d’octubre quan es portarà a terme la setmana 
top cardio: els abonats que ho desitgin rebran una cartolina on s’hi anotarà el número de 



calories que perden cada dia tant a la sala de fitness com a les classes dirigides. La 
persona que hagi cremat més calories al llarg de la setmana rebrà un obsequi. 
 
Pel dimecres 13 d’octubre, han planificat una marató d’espinning de les 6 de la tarda a 
les 10 de la nit. Està oberta a abonats i no abonats, només cal inscriure’s a la recepció 
de la instal·lació.  
 
Del 18 al 22 d’octubre, al Sot de les Granotes se celebraran les olimpíades entre els 
abonats que hi vulguin participar. Es podran escollir diverses modalitats de competició 
que englobaran activitats de tots els medis, l’aquàtic i el terrestre. 
 
A més, el diumenge 24 d’octubre el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes 
realitzarà un torneig de futbol sala al nou pavelló. S’hi pot apuntar tothom qui vulgui. Per 
tancar els actes de celebració dels 5 anys, el sot oferirà per tercer any consecutiu 
l’activi3: el dimecres 27 es començarà amb un espinning a les 7 de la tarda, després un 
power dumbell a les 8 i un aigua radical a les 9 del vespre. 
 
Les persones interessades es poden informar i apunt ar a les diferents activitats a 
la recepció del Centre, al carrer Francesc Macià, 1 5, o al telèfon 93 848 69 13. 
 
 
 
El col·lectiu 08470 convoca una reunió per preparar  els actes de la Marató de TV3 a 
Sant Celoni i la Batllòria  
 
El col·lectiu 08470 convoca una reunió el proper 5 d’octubre per organitzar els actes 
solidaris que volen tirar endavant a Sant Celoni per la Marató de TV3. Fa mesos que es 
va crear aquest col·lectiu que pretén preparar activitats diverses al municipi amb 
l’objectiu de recaptar fons per la Marató que cada any celebra TV3 el mes desembre. Per 
això, dimarts dia 5 d’octubre a les 8 del vespre a la Sala petita de l’Ateneu es portarà a 
terme una reunió amb totes les persones que hi vulguin col·laborar, tant a nivell d’entitats 
com a títol individual. Les activitats tindran lloc el cap de setmana del 18 i 19 de 
desembre. Per contactar amb el col·lectiu  08470 es pot enviar un correu electrònic a 
l’adreça els08470@gmail.com o al telèfon 93 867 47 93. Aquesta edició de la marató 
girarà entorn a les lesions medul·lars i cerebrals adquirides i se celebrarà el 19 de 
desembre.  
 
 

 

AGENDA 

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

 


