
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 24 de novembre de 2010 

 
 

• Convocatòria: 25 de novembre, Dia internacional con tra la violència vers les 
dones. Acte central, demà  a les 6 de la tarda a la  plaça de la Vila. En marxa 
el CIRIG: Centre d’Informació i Recursos per a la I gualtat de Gènere 
 

• Punt 7 Ràdio seguirà en directe el recompte de vots  de Sant Celoni a les 
eleccions al Parlament de Catalunya  quest diumenge. 20 meses electorals 
distribuïdes en 8 locals  

• Comença el període d'inscripcions a una nova edició  del Sessions'n'sona 

 
• Una trentena de participants a l'última passejada d 'enguany, realitzada el 

passat 21 de novembre 

• AGENDA 
 

 
 
 
Convocatòria  
25 de novembre, Dia internacional contra la violènc ia vers les dones 
Acte central a les 6 de la tarda a la plaça de la V ila 
 
El dia 25 de novembre es commemora el Dia internacional contra la violència vers les 
dones. És per això que l’ajuntament de Sant Celoni amb la col·laboració de diferents 
entitats organitzen diversos actes informatius, de sensibilització i conscienciació.  
 
Acte central, demà dijous 
Aquest dijous a les 6 de la tarda a la plaça de la vila es portarà a terme una lectura 
dramatitzada de textos de la Maria Mercè Marçal a càrrec del grup Rebrot. Seguidament 
hi haurà una encesa d’espelmes en record de les dones víctimes de gènere a Catalunya 
aquest 2010. Anirà a càrrec de l’Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny. 
El periodista Eloi Vila serà qui llegirà el manifest i l’alcalde Francesc Deulofeu farà la 
presentació. Durant l’acte  es repartiran llaços de color lila, símbol de la diada, elaborats 
per l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny. A més, Can Ramis lluirà un llaç 
gegant lila fet per l’Associació de Dansa Espiritual del Ventre.  
 
A més de l’acte central de demà dijous s’han programat altres activitats:  

- El 26 de novembre a les 6 de la tarda, l’Hora del conte de la Biblioteca 
l’Escorxador també girarà entorn a aquesta temàtica amb Contes des de l’altra 
cara del mirall amb Alícia Molina. L’espectacle està pensat per a nens i nenes 
majors de 5 anys. 



- Dilluns 13 de desembre a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de Sax Sala es farà 
una xerrada sobre els indicadors per a la prevenció, detecció i abordatge de la 
violència de gènere. Va adreçada principalment a la comunitat eductiva, és a dir 
als professors i famílies.  

- Durant els mesos de novembre i de desembre es fan tallers de prevenció de 
relacions abusives a l’alumnat de tercer i quart d’ESO a l’Institut Baix Montseny i 
al Col·legi la Salle. 

 
Segons la regidora de Comunitat, Laura Costa, “la violència de gènere no és un crim 
aliè a nosaltres. Tot i que a vegades ens pugui sem blar una realitat llunyana, a Sant 
Celoni també existeix. Durant aquest any 2010, el S ervei a la Dona ha atès 45 
persones; la línia d’atenció a la violència de gène re del Vallès Oriental ha tingut 
més de 330 trucades i 10 dones han estat víctimes m ortals a Catalunya. Aquestes 
xifres només són la punta de l’iceberg perquè la gr an majoria de casos, 
malauradament encara  resten ocults, silenciats”. 
 
Des de l’ajuntament de Sant Celoni ja hi ha molta feina feta: des del 1998 amb el Servei 
a la Dona i el Protocol contra la violència de gènere i  el 2008, arran d’una víctima mortal, 
la redacció del Protocol contra la violència de gènere extrema. En aquests moments, 
segons ha explicat Costa, s’estan revisant aquests documents per adaptar-los a la nova 
legislació, actualitzar els seus membres (incorporant els centres educatius com agents 
de detecció) i fusionant-los en un sol document. Segons ha explicat la regidora, 
“aquesta mateixa setmana, va tenir lloc la primera trobada d’actualització del 
protocol a l’Àrea de Comunitat amb la presència de tots els agents implicats: 
Mossos d’Esquadra, Policia local, Àrea Bàsica de Sa lut, Hospital, Serveis jurídics, 
Servei a la Dona, Serveis socials de tots els munic ipis del Baix Montseny.”   
 
 
En marxa el CIRIG: Centre d’Informació i Recursos p er a la Igualtat de Gènere 
 
A més, l’ajuntament de Sant Celoni ha posat en marxa aquest mes de novembre el 
Centre d’Informació i Recursos per a la Igualtat de Gènere que està situat a l’Àrea de 
Comunitat, a la  plaça Josep Alfaras, 6. És obert de dilluns a divendres de 10 a 2 del 
migdia i tardes en visites concertades.  
 
El CIRIG ofereix: 

-  Un punt de trobada i referència d’homes i dones conscienciats de la necessitat 
de superar l’androcentrisme, la misogínia, el sexisme i l’ homofòbia.  

- Suport i assessorament per canalitzar iniciatives per la igualtat de gènere i 
promoure l’associacionisme.  

- Espai de referència inter relacional on dones i homes puguin informar-se i 
assessorar-se en tots aquells temes d’interès pel seu creixement personal, social 
i relacional. 

- Activitats de sensibilització i visualització del paper i la importància de les dones 
en la nostra societat, així com de situacions de desigualtat. 

- Un punt d’informació personalitzada amb informació dels serveis i recursos 
municipals, comarcals i de Catalunya, a la ciutadania.  

- Serveis d’atenció específica: atenció i suport psicològic, jurídic i social per a casos 
de maltractaments contra les dones i els seus fills i filles, a través del Servei a la 
Dona. 

- Un fons documental per a consulta i préstec on es poden trobar llibres, revistes, 
dossiers i material audiovisual sobre la igualtat i temàtiques diferents com: salut, 
educació, treball, violència de gènere, entre d’altres. 



 

Podeu consultar tots els actes a: http://www.santceloni.cat/document.php?id=6827 
 
 
 
Punt 7 Ràdio seguirà en directe el recompte de vots  de Sant Celoni a les eleccions 
al Parlament de Catalunya  
 
Diumenge a partir de les 8 del vespre l’emissora municipal oferirà un programa especial 
en directe per informar del recompte de vots a cada mesa. Un cop es tinguin tots els 
resultats a nivell celoní, es parlarà amb els representants del municipi de les diferents  
formacions polítiques per saber-ne les seves valoracions. A més a més, durant tot el 
diumenge s’emetran butlletins horaris amb informacions puntuals (on s’ubiquen les 
meses, documentació necessària per votar, cens electoral, com es fa el recompte, etc).  
 
20 meses electorals distribuïdes en 8 locals  
Diumenge, a Sant Celoni i la Batllòria estan cridades a les urnes, 12.115 persones. Hi 
haurà 20 meses electorals, distribuïdes en 8 locals que estaran oberts al públic de 9 a  
20 h.  Com a novetat, respecte als darrers comicis electorals, les persones que votaven 
al local de la Mútua Cyclops (carrer Dos de Maig, 1), hauran de fer-ho a Sax Sala. Centre 
de Formació i Ocupació del Baix Montseny (Carrer Montserrat, 28). Igualment, les 
persones que a les darreres eleccions van votar provisionalment al Sot de les Granotes, 
recuperen la ubicació habitual, a Sax Sala.    
 
 

Comença el període d'inscripcions a una nova edició  del Sessions'n'sona  

Les inscripcions es fan a l'Ateneu-CME del 22 de novembre al 2 de desembre 
 
L’ajuntament de Sant Celoni organitza una nova edició dels Sessions'n'sona, un espai on 
els grups de música amateurs o semiprofessionals del municipi  puguin tocar. D'aquesta 
manera, la sala petita de l'Ateneu es converteix en una plataforma experimental on els 
grups aprofiten per provar els seus nous sons i els seus directes, es posen en contacte 
amb el públic i es donen a conèixer.  
 
Entre tots els participants se seleccionaran els grups que tocaran a la Festa Major de 
setembre de 2011. 
 
A més a més, aquest any, a cada sessió hi haurà una col·laboració de JASC (Joventut 
Alternativa de Sant Celoni), una nova entitat celonina que aposta per un oci alternatiu; 
entenent la cultura d'una forma activa, dinàmica i participativa, amb les seves activitats 
volen promoure altres aportacions artístiques a aquestes sessions de música. 
 
Les inscripcions es fan a l'Ateneu-CME des d’aquest dilluns 22 de novembre al 2 de 
desembre, de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. Poden participar tots els grups 
de música amateurs o semiprofessionals locals (que com a mínim 1 dels seus membres 
sigui de Sant Celoni). El calendari d'actuacions es publicarà en el programa A l'Ateneu 
2011. 
 
Bases: http://www.santceloni.cat/ARXIUS/2010/Noticies/sessionsona2011.pdf 
 
 
 



 
Una trentena de participants a l'última passejada d 'enguany, realitzada el passat 21 
de novembre  
 
L'ambient fred i humit acompanyà els participants durant aquesta última caminada del 
programa de Passejades 2010 organitzades per l’Ajuntament de Sant Celoni i el Parc 
Montnegre Corredor. 
 
A les 9 h del matí s'inicià el periple cap a la desconeguda Vall de Fuirosos des de 
l'estació de tren de Sant Celoni. Els participants provenien del mateix municipi, però 
també d'indrets com Mataró, Gavà, Tarragona o Lliçà d'Amunt entre d'altres. 
Després de la llarga aproximació amb vehicles fins a l'abandonada esglèsia de Sant 
Cebrià de Fuirosos es començà la caminada resseguint la pista paral·lela a la riera. 
D'entre els diversos elements curiosos i d'interès destacaren les gites de bruixa, bolets 
d'aparença extraterrestrre i ferum sospitosa, moltíssimes furgades de senglar i alguna 
femta de gorjablanc. Des de la magnífica masia de Can Riera es va fer una petita 
desviació cap al Sot dels Sords, tot travessant la riera de Fuirosos, la més llarga i més 
ben conservada de les rieres montnegrines.  
La passejada arribà a la seva destinació al pantà de la Brinxa, el més gran dels quatre 
que hi ha a la vall, per retornar desfent el camí tot comentant algunes espècies arbòries 
com el vern, el trèmol, i conceptes més complexos com la successió ecològica. 
 
 
(S’adjunten imatges) 
 
 
 
AGENDA 

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


