
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 21 d’octubre de 2010 

 
 

• Sant Celoni segueix donant impuls als projectes de cooperació amb el 
tercer món  

• Sant Celoni ha inaugurat avui la Casa d'Oficis de l 'àmbit d'atenció geriàtrica 
 

• El Centre Municipal d’Expressió incrementa cada any  el nombre d’entitats 
usuàries. Les entitats han realitzat un centenar de  propostes obertes a la 
població que ha complementat l’oferta cultural del municipi 
 

Sant Celoni segueix donant impuls als projectes de cooperació amb el tercer món  

“Malgrat que les possibilitats d'ajuda han disminuï t amb el context de crisi que 
vivim,  la cooperació és una obligació humana i una  causa d'interès general que 
ens benefici a tots”,  declara l'alcalde Francesc Deulofeu 

L’alcalde Francesc Deulofeu, la regidora de Comunitat, Laura Costa, la responsable 
municipal d’Immigració i Solidaritat i Cooperació, Esperança Roca i Sònia Lozano de 
l’entitat PROIDE, en representació de la CES de Sant Celoni van viatjar a Gàmbia i 
Senegal la passada setmana amb l’objectiu de donar impuls als projectes de 
codesenvolupament que el municipi de Sant Celoni té establerts amb alguns poblats 
d’aquests països des de fa prop de 12 anys.  

Es van visitar els poblats de Jahaly Madina i Diarra Madina a Gàmbia i Jahaly, Diabogou 
Moussa, Missira i Pata, a Senegal on s’hi ha fet actuacions per a la millora de la 
producció agrícola, per això ha calgut invertir en la construccions de pous, dipòsits i 
canalitzacions d'aigua i l’organització dels equips de gestió de les plantacions de 
productes agrícoles.  La delegació també es va mantenir una jornada de treball amb 
l’ONG FODDE (Fundació per un desenvolupament durable i endògen), la contrapart 
senegalesa que coordina els projectes sobre el territori on es va exposar la necessitat de 
repensar la fórmula atesa l’evolució d’aquests països i del món en general els darrers 10 
anys: l'evolució de les migracions, la globalització i l'impacte de les noves tecnologies, la 
crisi, etc. 

Finalment, la delegació també es va reunir amb representants del govern del Senegal. 
Per una banda, el president de la regió de Kolda i el director de l’ARD (Agència Nacional 
del Desenvolupament) i, per l’altra, l’assessor financer de l’ajutament de Dakar, amb els 
quals també es va parlar de l'evolució de les migracions i la necessitat d'adequar els 
objectius i les actuacions de cooperació, posant especial èmfasi a la formació i a la 
necessitat que les persones no hagin d'emmigrar del seu país per tal de progressar.  



L’alcalde Francesc Deulofeu explica que “l’objectiu d’aquesta activitat de cooperació 
és garantir la utilització òptima dels recursos que  el municipi inverteix en 
solidaritat i compartir noves vies de desenvolupame nt amb les comunitats que la 
reben, perquè el progrés de tots els pobles del món  és una obligació humana i 
també un interès general que ens beneficia a tots” .  

A més d’aquests projectes, el pressupost celoní en solidaritat i cooperació de l’any 2010 
s’ha destinat a accions d’Emergència (Haití i el Pakistan), es col·labora regularment amb 
les entitats Fons Català de Cooperació  i l’Associació Catalana d’Ajuda al Poble Sahrauí 
(ACAPS), i es subvenciona els projectes proposats per la Coordinadora d’Entitats 
Solidaries, que estan portant a terme en diferents països com l’Equador, Xile, Nicaragua, 
Perú, Senegal, Sàhara i Kosovo (a L’Informatiu aquestes entitats expliquen els seus 
projectes).       

 

 

Sant Celoni ha inaugurat avui la Casa d'Oficis de l 'àmbit d'atenció geriàtrica  

L’alcalde Francesc Deulofeu, la regidora de Comunitat, Laura Costa, la directora Sandra 
Ortigosa i la docent, Bernadeta Pujol han inaugurat oficialment aquest migdia la Casa 
d’Oficis en el marc del nou Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala.  
 
El grup està format per 10 persones de 16 a 25 anys,  i 5 més estan a la reserva. Sant 
Celoni 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 
 
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 Centre Municipal d’Expressió incrementa cada any  el nombre d’entitats usuàries 
Les entitats han realitzat un centenar de propostes  obertes a la població que ha 
complementat l’oferta cultural  
 
Durant el curs 2009-2010,  52 entitats del municipi han fet ús esporàdic dels diferents 
espais de l’Ateneu i 9 en fan ús fixa setmanal:   Passaltpas, Colla bastonera Quico 
Sabaté, Colla de diables, Colla del ferro, Colla de geganters, Grupo de baile flamenco, 
Les cordes de Tramoia, Trocateatre, Rebrot teatre.  En relació als cursos anteriors s’ha 
incrementat significativament el nombre d’entitats usuàries ( el curs 2007-2008, hi va 
haver 7 entitats fixes i 44 que en van fer ús esporàdic). 



 
Les activitats que promouen les entitats a l’equipament complementa l’oferta cultural.  A 
més de les programacions de primavera a l’Ateneu, Entrefestes, concerts i ball, arts 
escèniques per a les escoles, grups locals... les entitats han realitzat un centenar de 
propostes obertes a la població: cursos, tallers, xerrades, obres de teatre, concerts.... 
 
El Centre Municipal d’Expressió, és l’equipament cultural de referència en l’àmbit artístic i 
d’expressió i el nombre d’usuaris no para de créixer. A més de les entitats, durant aquest 
curs 2010 – 2011, hi ha 285 de l’escola municipal de música, 50 alumnes a l’escola de 
teatre,  8 grups de música locals residents i tallers trimestrals d’acords de guitarra, balls 
de saló amb una mitjana de 20 persones a cada taller.  
 
Aquesta setmana s’han reunit representants de les entitats que utilitzen de manera fixa 
els espais de l’Ateneu i tècnics de l’ajuntament de Sant Celoni per valorar els espais 
d’assaig, el material i l’atenció rebuda per part dels responsables del Centre Municipal 
d’Expressió; alhora s’ha fet balanç dels nivells d’ocupació de l’Ateneu i s’han apuntat 
algunes  propostes de millora per al curs iniciat. 
 
 

 


