
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 1 de desembre de 2010 

 
 

 
• Presentació de llibre L'Abans. Regull gràfic de San t Celoni, 1880-1965. 

Aquest divendres a les 19.30 h a la Sala Petita de l’Ateneu  
 

• La Mostra d’Entitats 2011 es comença a moure! Serà dissabte 28 de maig i 
les entitats ja s’hi poden inscriure 

 
• Sant Celoni es mou en contra la violència de gènere . El periodista Eloi Vila 

va ser l’encarregat de llegir el manifest 
 

• Nova oferta de cursos d’Informàtica de l’Escola d’A dults a Sax Sala 
 

• CONVOCATÒRIA Divendres 3 de desembre a les 11 h: Pr esentació del Nadal 
al Mercat municipal. L’alcalde Francesc Deulofeu i el cuiner Santi 
Santamaria rebran les primeres dues Targetes client   
 

• Aquest cap de setmana torna al Banc de sang a Can R amis 
 

• El patinatge celoní aconsegueix el 4 lloc al Campio nat mundial 

• AGENDA 
 

 
 
Presentació de llibre L'Abans. Regull gràfic de San t Celoni, 1880-1965  
Aquest divendres 3 de desembre a les 19.30 h a la S ala Petita de l’Ateneu  
 
Aquest divendres, dia 3 de desembre, es presenta el llibre L'Abans. Recull gràfic de 
Sant Celoni, 1880-1965 . L'acte tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre a la Sal a Petita de 
l'Ateneu  i es clourà amb la projecció d'una selecció fotogràfica del recull. El llibre, editat 
en fascicles col·leccionables durant un any, ha estat elaborat per Josep M. Abril, i editat 
per l'Editorial Efadós amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Celoni.  
 
El recull es proposa recuperar el passat immediat de Sant Celoni, emmarcat entre l'any 
1880 i el 1965. La primera data correspon a la fotografia més antiga que s'ha trobat 
després d''una recerca d'imatges de la vila. Es tracta d'una imatge de l'església 
d'Olzinelles. La data de tancament correspon a un punt d'inflexió en l'àmbit 
socioeconòmic, en què s'ha conformat una societat més propera a l'actual. De fet, durant 
els anys seixanta, es produïren un conjunt de canvis tecnològics, econòmics i 
sociopolítics que afectaren alguns costums establerts fins aleshores. A la vila, aquests 
canvis van estretament lligats a la implantació industrial de finals dels anys cinquanta i 
els seixanta: les indústries del plàstic, químiques... A banda, i situats en el món de la 



imatge, la fotografia en color, amb la introducció de les noves càmeres fotogràfiques, 
relleva la fotografia en blanc i negre.  
 
El llibre s'estructura a partir del calendari festiu de la vila: Sant Antoni, Carnestoltes, el 
Ball de Gitanes, les processons de Setmana Santa, les Caramelles, el Corpus, les 
Enramades, les festes majors... Les festes són el fil conductor de l'obra, que es 
complementa amb temes importants de la vida quotidiana celonina: el mercat; les 
escoles; els oficis, alguns dels quals ja han desaparegut (ferradors de cavalls, 
constructors de carros...); les indústries (des dels primers tallers que elaboraven taps de 
suro i les indústries tèxtils, passant per les dedicades a la construcció i, finalment, a les 
químiques...), molt vinculades, en els inicis, als recursos naturals de la zona; les 
associacions, entre les quals destaca la rivalitat entre el Centre Popular i l'Ateneu, i les 
orquestres i corals que es van formar al seu entorn; les activitats esportives, 
especialment el futbol i l'handbol... També es tracta de la història de carrers i places, del 
creixement urbanístic i dels canvis que va experimentar la vila en aquells anys. 
 
El llibre aplega unes 1200 fotografies procedents de 200 famílies que les han cedides 
per al recull. Per això, la majoria de les imatges no havien estat publicades. Les 
fotografies s'han restaurat digitalment, després d'una selecció, d'acord amb la qualitat 
tècnica, l'estat de conservació i el valor descriptiu de la imatge, d'unes 5.000 fotografies 
recollides. La recerca històrica també ha estat fonamental en l'elaboració del llibre. Molts 
celonins hi han col·laborat a partir del seu testimoni directe mitjançant entrevistes amb 
Josep M. Abril, el qual també ha fet un treball intens de recerca bibliogràfica i 
d'hemeroteca.  
 
Per fer més efectiu el treball, s'ha comptat amb la col·laboració d'un grup de persones del 
poble, l'anomenat Consell Assessor, escollides pels seus coneixements de la història 
local i la seva participació en la vida social, que han ajudat a revisar els textos i les 
fotografies. 
 
 
(s’adjunta imatge)  
 
 
 
La Mostra d’Entitats 2011 es comença a moure!  
Serà dissabte 28 de maig i les entitats ja s’hi pod en inscriure 
 
La Mostra d’Entitats 2011 programada per dissabte 28 de maig, ja es comença a moure. 
Totes les entitats que tinguin interès de participar-hi poden emplenar el formulari 
d’inscripció que trobaran a la web municipal santceloni.cat. Si es vol més informació es 
pot trametre un missatge a cultura@santceloni.cat o garciaas@santceloni.cat o trucar al 
telèfon de l’àrea de cultura 93 864 12 13. 
Sant Celoni és una localitat on les entitat hi tenen un lloc molt destacat, amb un teixit 
associatiu molt extens i divers; des d’entitats de nova creació fins a entitats que ja fa 
molts anys que funcionen i estan del tot consolidades. Per totes elles s’organitza, des de 
fa uns anys, la Mostra d’Entitats. L’objectiu de la Mostra, doncs, és ben bé aquest: 
mostrar a la població la totalitat entitats que configuren el ric teixit associatiu celoní, 
donar-los, així, un lloc on poder explicar i ensenyar, totes juntes, les activitats que 
desenvolupen. D’aquesta manera, a més a més, es crea un espai comú, volent afavorint 
la comunicació entre elles, tot animar-les a que, de mica en mica, es vagin generant 
dinàmiques de treball en comú. 
 
 



 
Sant Celoni es mou en contra la violència de gènere  
El periodista Eloi Vila va llegir el manifest 
 
Sant Celoni va organitzar dijous passat a la tarda a la plaça de la Vila l’acte central de la 
commemoració del Dia internacional contra la violència vers les dones . L’acte el va 
presentar la regidora de Comunitat, Laura Costa i Olivé, qui va destacar que “la 
violència de gènere no és un crim aliè a nosaltres.  Tot i que a vegades ens pugui 
semblar una realitat llunyana, a Sant Celoni també existeix. Durant aquest any 
2010, el Servei a la Dona ha atès 45 persones; la l ínia d’atenció a la violència de 
gènere del Vallès Oriental ha tingut més de 330 tru cades i 10 dones han estat 
víctimes mortals a Catalunya. Aquestes xifres només  són la punta de l’iceberg 
perquè la gran majoria de casos, malauradament enca ra  resten ocults, silenciats”. 
 
El grup de teatre Rebrot va fer una lectura dramatitzada de diversos poemes de Maria 
Mercè Marçal; l’Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny van fer una 
encesa d’espelmes en record de les 13 víctimes mortals a Catalunya aquest any 2010 i 
el periodista Eloi Vila va fer la lectura del manifest. Finalment, l’alcalde Francesc 
Deulofeu va cloure l’acte, agraint la participació de la ciutadania que tot i el fred es va 
apropar a la plaça a donar suport a l’acte i a les entitats que cada any s’impliquen en 
aquesta diada.  
 
Seguint amb la trajectòria d’anys anteriors, es va comptar amb la col·laboració de 
diferents entitats i persones. L’Associació Dansa Espiritual del Ventre van confeccionar 
un llaç lila gegant, que va estar penjat a la façana de Can Ramis del 24 al 26 de 
novembre i l’Associació Neurològica Amics del baix Montseny va fer els llaços liles que 
es van repartir a la plaça de la Vila abans de començar l’acte central. 
  
El programa no ha finalitzat, ja que encara s’estan realitzant els tallers de prevenció de 
relacions abusives per alumnes de tercer i quart d’ ESO al Col·legi la Salle i a 
l’Institut Baix Montseny   i el proper dilluns 13 de desembre a les 18 h tindrà lloc a 
Sax Sala la xerrada de l’entitat El Safareig: “Indi cadors per a la prevenció, detecció 
i abordatge de la violència de gènere entre joves”,  adreçada a totes aquelles 
persones que tenen algun paper en l’educació del jovent. 
 
A més, l’ajuntament de Sant Celoni ha posat en marxa aquest mes de novembre el 
CIRIG, Centre d’Informació i Recursos per a la Igua ltat 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.  
 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
Nova oferta de cursos d’Informàtica de l’Escola d’A dults a Sax Sala  
 
L’Escola d’Adults ha programat nous cursos d’Informàtica que s’iniciaran el dia 10 de 
gener i finalitzaran el 24 de març al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, 
Sax Sala. Els cursos més inicials són els d’Alfabetització digital  dels quals s’ofereixen 
dos nivells. El primer nivell està adreçat a persones que no tenen coneixements 
d’informàtica i que volen iniciar-se en l’ús de l’ordinador, per poder desenvolupar tasques 
i programes bàsics i diferents utilitats i en el segon nivell s’aprofundeixen aquests 
coneixement bàsics. El curs a nivell d’usuari és un Taller  d’Excel  per aprendre a utilitzar 



les eines bàsiques d’un full de càlcul (fórmules, plantilles, forrmularis, gràfics,...).  Tots 
aquests cursos s’imparteixen en dues sessions setmanals d’una hora i mitja de durada 
cada sessió.  
 
La inscripció d’aquests cursos tindrà lloc a Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny , del 13 al 17 de desembre de 15 a 20 h . Es pot consultar la 
informació dels cursos a www. santceloni.cat o a l’adreça electrònica 
cfadults@santceloni.cat. 
 
 
 
CONVOCATÒRIA 
Presentació del Nadal al Mercat municipal  
L’alcalde Francesc Deulofeu i el cuiner Santi Santa maria rebran les primeres dues 
targetes client  
 
Aquest divendres 3 de desembre a les 11 h  tindrà lloc l’acte de presentació de la 
campanya de Nadal del Mercat Municipal de Sant Martí amb el lliurament de les dues 
primeres Targetes client i la inauguració d’un pessebre gegant.  
 
L'alcalde Francesc Deulofeu  i el cuiner Santi Santamaria rebran les dues primeres 
Targetes client, les números 00001 i 00002. Amb aquesta nova targeta, els clients rebran 
punts per cada compra realitzada i els podran bescanviar per vals de compra. A més a 
més durant el primer any, si el número de la targeta és igual al del “cuponazo” de l’ONCE 
dels divendres, rebran un val de compra per valor de 100 € per gastar al Mercat 
Municipal. 
 
Durant l’acte també s'inaugurarà el pessebre gegant fet per Lluis Rico, treballador de 
l’ONCE que té la zona de venda al Mercat. Té 5 metres de llarg i representa el Mercat. A 
més, s’han decorat les instal·lacions amb elements fets amb materials reciclats per nens i 
nenes de primària de les escoles de Sant Celoni. 
 
 
 
 
Aquest cap de setmana torna al Banc de sang a Can R amis  
 
Can Ramis acollirà novament el Banc de Sang aquest divendres 2 de desembre de 5 a 9 
del vespre i dissabte 3  de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Aquesta serà la 
darrera campanya del 2010. En total s’hauran fet 4 captes. Per segon any, el Banc de 
sang comptarà amb la col·laboració de Sant Celoni Comerç que regalarà 30 vals de 5 
euros que se sortejaran entre els donants, a més d’altres regals.  
 
L’any passat, la capta de sang va convocar 160 persones i es van aconseguir 150 
bosses. Ara es vol intentar superar aquesta xifra 
 
 
 
El patinatge celoní aconsegueix el 4 lloc al Campio nat mundial  
 
El grup petit de show conjunts del Patinatge artístic Sant Celoni ha aconseguit la 4a 
posició al Campionat del món que es va celebrar el cap de setmana passat  a Portimao, 
Portugal. Les celonines van interpretar la coreografia titulada auh! , obra del seu 
entrenador Jaume Pons. Seguint el seu estil, les patinadores van mostrar un alt nivell 



tècnic i de dificultat i el jurat les va puntuar amb diversitat de puntuacions, des del 7 fins 
al 9, fet que les va col·locar en 4t lloc, darrere del Club Patí Blanes. Aquest grup va 
obtenir el bronze amb la coreografia Avui volaré. La medalla d’or va anar per segon any 
consecutiu pel  grup italià Roma Roller Team amb el seu programa Zodiac. 
 
 
 
 
AGENDA 

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


