
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 6 d’octubre de 2010 

 

• Comença el procés d’adjudicació de 12 habitatges pr otegits de lloguer al 
carrer Maria Aurèlia Capmany  

• Divendres s’inaugura Orquídies de Catalunya , fotografies de Joaquim 
Reberté i Montse Guillamón a la Rectoria Vella  

• Dissabte comença l’Entrefestes amb música impressio nista de la mà de Les 
Apaches 

• Aquest diumenge, sortida guiada pel Montnegre i el Corredor a la recerca de 
la rata esquirolera  

• L’emissora municipal estrena el servei de Ràdio a l a carta 

• AGENDA 

 

 
Comença el procés d’adjudicació de 12 habitatges pr otegits de lloguer al carrer 
Maria Aurèlia Capmany  
 
Aquest mes s’inicia el procés per adjudicar 12 habitatges de protecció oficial en règim de 
lloguer d’una, dues i tres habitacions amb places de pàrquing al carrer Maria Aurèlia 
Capmany. Aquests pisos estan gestionats per l’empresa Proviure i tindran un cost 
mensual, incloses les despeses de comunitat i tributs, d’entre 288 i 495 euros. 
 
El requisits per optar a un d’aquests habitatges són els següents:  

- Estar empadronat a Sant Celoni 
- Tenir uns ingressos que no sobrepassin els topalls per aquest tipus 

d’habitatges (41.519,97 euros que varien en funció del nombre de membres 
que formin la Unitat de convivència) 

- Que el pagament del lloguer anual no superi el 40% dels ingressos anuals 
ponderats 

- No disposar de cap habitatge en propietat 
- Inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de 

Catalunya (RSHPOC) 

Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge, al Safareig, 
portant el NIF o NIE de tots els membres de la unitat de convivència i la declaració de la 



renda de l’any 2009 (en el cas de no estar obligat a presentar-la caldrà portar la vida 
laboral i els certificats dels rendiments laborals del 2009). 
 
Els habitatges tenen una superfície d’entre 37 metres quadrats fins a 67 i n’hi ha d’una, 
dues i tres habitacions i aniran assignats a col·lectius en risc (gent gran, joves, dones en 
situació de violència de gènere, famílies monoparentals i persones amb discapacitat) i 
població en general. En cas de quedar desert els habitatges del col·lectiu en risc, 
passaran al contingent general. 
 
La presentació de les sol·licituds i la documentació serà del 10 d’octubre al 10 de 
novembre i el sorteig dels habitatges s’ha previst pel 15 de novembre. La revisió de la 
documentació i la signatura del contracte es portarà a terme fins el 30 de novembre.  
 
 
 
 
Divendres s’inaugura Orquídies de Catalunya, fotogr afies de Joaquim Reberté i 
Montse Guillamón a la Rectoria Vella   
 
Aquest divendres a 2/4 de 8 del vespre s’inaugurarà l’exposició de fotografies de 
Joaquim Reberté i Montse Guillamón, Orquídies de Catalunya a la Rectoria Vella de Sant 
Celoni. L’exposició es podrà visitar fins el 8 de novembre (feiners i dissabtes de 5 a 8 del 
vespre, dilluns tancat; diumenges i festius de 2/4 de 12 a  2 del migdia i de 5 a 8 del 
vespre).  
 
Segons argumenten els autors, la “contemplació de les orquídies és capaç 
d’engrescar a qualsevol persona mitjanament observa dora, ja que la variabilitat en 
les formes en una mateixa espècie, les espècies que  conviuen en el mateix 
ambient, les hibridacions, la temporalitat, la vari ació de les floracions segons 
èpoques, alçades, terrenys, pluviometria... en fan un element que capta l’atenció, 
tal com ens ha passat a nosaltres.” 
 
 
Joaquim Reberté i Ferran  va néixer el 1949 a Verges (Girona) i va venir a Sant Celoni 
el fred hivern de 1956. Va ser membre fundador de la Galeria TAU, del grup NADAR, del 
col·lectiu FOTOSFERA (1a Agrupació de Fotògrafs de Natura de Catalunya) i actualment 
és membre de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (ICHN). 
 
Montserrat Guillamón i Pradas  va néixer el 1957 a l’Hospitalet i es va establir entre 
Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni l’estiu de 1988. 
 
Ambdós creen conjuntament programes audiovisuals i multivisió, exposicions, 
publicacions i col·laboracions diverses, i han rebut diferents premis nacionals i 
internacionals. La seva obra es caracteritza per la polivalència, ja que els seus treballs 
abasten des de la fotografia científica fins a la d’il·lustració, passant per l’antropològica, 
de viatges i audiovisual. 
 
En l’actualitat es dediquen a l’ampliació del seu fons d’imatge, principalment de fotografia 
relacionada amb la natura i el medi ambient, i també imparteixen periòdicament tallers 
d’iniciació a la fotografia. El fet de ser membres actius de l’Associació Orquidològica de 
Catalunya ha estat el motiu principal de donar a llum aquesta exposició.  
 
(S’adjunta programa) 
 



 
 
Dissabte comença l’Entrefestes amb música impressio nista de la mà de Les 
Apaches  
 
Aquest dissabte 9 d’octubre a les 10 de la nit a la Sala petita de l’Ateneu comença el 
cicle Entrefestes amb música impressionista de la mà de Les Apaches. L’espectacle té 
una durada d’1hora i 15 minuts.  
  
Impressions i pinzellades musicals amanides amb altres arts com ara la pintura, la poesia 
i la dansa. Flauta, clarinet, oboè, cant, violí, viola, violoncel i piano són els instruments 
que intentaran submergir els espectadors en un oceà de sensacions visuals, auditives... 
Mil i un detalls, mil i una sensacions, mil i un instants de tendresa, de ràbia, de calor, de 
solitud, de fantasia, de vida, de mort, de llum, de foscor...  
 
Jorge López, flauta 
Pilar Bosque, oboè 
Mercè Tarragó i David Romero , clarinet 
Guillem Salicrú i Laia Rius, violí 
Joana Fugaroles i Jose González, viola 
Eva Gomà, violoncel 
Jordi López, piano 
Marta Valero, mezzosoprano 
Per determinar, ballarí  
 
L’Entrefestes proposa 3 espectacles musicals més: El dia 23 de novembre, la Big Band 
dels Girona Jazz Project i Carles Margarit omplirant la Sala Petita de jazz; 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 anticipades es venen 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 és 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 
 
 
 
Aquest diumenge, sortida guiada pel Montnegre i el Corredor a la recerca de la rata 
esquirolera  

Dins el programa de sortides guiades pel Montnegre i el Corredor, aquest diumenge 
s’anirà a la recerca de la rata esquirolera, des de Sant Martí cap al carener del 
Montnegre. Se sortirà a les 9 del matí de la plaça de l’Estació amb vehicles particulars 
fins a Sant Martí del Montnegre. Allà començarà el recorregut, de 4 km, i amb un 
desnivell de 200 metres.  

La rata esquirolera, o liró gris, és un animal petit i discret propi de les boscúries 
caducifòlies septentrionals. Poc haguéssim pensat fa uns anys que les rouredes 



culminals del Montnegre servessin una població estable i força abundant d'aquests petits 
rosegadors dormilegues. Descobrirem el seu hàbitat i, qui sap, potser les podrem veure. 

La sortida és gratuïta i oberta a tothom. No cal inscripció prèvia. Cal dur, això sí, calçat 
còmode per caminar i cantimplora amb aigua. El programa de passejades del Parc del 
Montnegre i el Corredor el gestiona l’Escola de Natura del Corredor que per aquesta 
sortida compta amb la col·laboració del Museu de Granollers "la Tela". 
 

 

L’emissora municipal estrena el servei de Ràdio a l a carta  

Amb l’objectiu de facilitar l’accés de la programació de Punt 7 ràdio, aquest mes 
d’octubre l’emissora municipal ha estrenat el servei de “ràdio a la carta”. Al web 
www.santceloni.cat/radio els oients es poden descarregar els programes emesos a Punt 
7 Ràdio. Per utilitzar-lo, només cal clicar sobre el programa que es vol descarregar o 
escoltar i es pot escollir entre un llistat amb tots els espais disponibles ordenats de més 
actual a més antic.  
 

D’altra banda, Punt 7 ràdio ha recuperat aquesta setmana la seva programació habitual 
després del període de vacances amb algunes novetats a la graella. Després de la bona 
música habitual, els informatius i les agendes, la franja del vespre proposa alguns espais 
nous i un servei de ràdio a la carta, per poder escoltar el programa en el moment que es 
vulgui. 
 
 L’habitació dels pares  s’estrena els dimecres de 9 a 10 del vespre i  els divendres de 
10 a 11 de la nit. Aquest espai d’una hora aproximada de durada vol tractar temes, 
situacions i problemàtiques entre pares i mares i els seus fills i filles de totes les edats. 
Aquest programa està conduït per la Núria Lleonart, psicòloga especialista en nens, 
nenes i joves i comptarà amb la participació de pares i mares de Sant Celoni que 
aportaran les seves vivències i visions de les situacions plantejades. Si algú de vosaltres 
vol participar activament a L’habitació dels pares, ja sigui venint com a tertulià o aportant 
idees i preguntes, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça radio@santceloni.cat o 
trucant-nos al 93.867.15.11. 
 
A més a més, a la graella de Punt 7 ràdio també hi continuareu trobant el programa 
Sardana a fons , dedicat al món de la sardana i la cobla (dijous a les 10 de la nit i 
diumenges de 9 a 10 del matí), el Sant Celoni es mou , el programa de les entitats 
celonines (dimarts de 9 a 2/4 de 10 del vespre i divendres de 2/4 de 10 a les 10 de la nit) 
, el Tirant de llibres , el programa de literatura (dilluns de 9 a 10 i dimecres de 10 a 11 de 
la nit) i el Ràdio efecte , el magazine elaborat pels alumnes de l’Avet Roig (els dijous de 9 
a 10 del vespre –emissió no regular-).  
 

Punt 7 Ràdio es pot sintonitzar al 107.7 de la FM o al web www.santceloni.cat/radio 

 

 

AGENDA 

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

 


