
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 9 de desembre de 2010 

 
 

• Dimarts 14 de desembre: Prova de sirenes d’accident  químic a Sant Celoni i 
la  Batllòria  
 

• Xerrada informativa per a les famílies amb persones  amb dependència: 17 
de desembre a les 10 h a la Sala petita de l’Ateneu  
 

• Campus esportiu de Nadal al Centre Municipal d’Espo rts Sot de les 
Granotes 
 

• Gran recapte d’aliments a Sant Celoni: 17 i 18 de d esembre. Càritas, Creu 
Roja i l’Ajuntament promouen la campanya  

 
• Jornada esportiva a la plaça de la Vila en el marc del Dia Internacional de les 

persones amb discapacitat  
 

• Recollida de joguines de Creu Roja: del 14 al 28 de  desembre  
 

• AGENDA 
 

 
 
 
Dimarts 14 de desembre: Prova de sirenes d’accident  químic a Sant Celoni i la  
Batllòria  
 
Dimarts 14 de desembre a les 10 del matí, s’activaran en proves les sirenes d’avís 
d’accident químic situades a Sant Celoni i la Batllòria. Amb aquest tipus de prova, que es 
fa de forma periòdica a tot Catalunya, es pot valorar l’efectivitat del sistema i millorar-lo 
en allò que calgui, comprovar les cobertures de les zones poblades i familiaritzar la 
població amb aquest tipus d’alerta. El sistema d'avís va destinat a la gent que es troba al 
carrer perquè, en un cas real d’activació de les sirenes, reconegui el seu so i es confini. 
L’activació en alerta de les sirenes del Sector químic de la Tordera des del 
CECAT de Barcelona. 
 
Al sector químic de la Tordera es compta amb 2 sirenes situades al municipi de Gualba, 
3 a Sant Celoni i la Batllòria i 1 a Riells i Viabrea. 
 
Actuacions com la propera prova de sirenes són fruit del compliment de la legislació més 
avançada en matèria de prevenció d’accidents majors en indústries i preparen la 
ciutadania a ser sensibles als consells indicats i a estar sempre en disposició d’actuar 
correctament.     



 
A més de Sant Celoni i la Batllòria, la prova tècnica de sirenes es farà a diferents 
municipis de Catalunya.  
 
Prova tècnica de sirenes d’accident químic  
14 de desembre  
Inici: a les 10 h   
Final: a les 10.10 h  
  
La ciutadania NO cal que faci cap acció  
 
 
 
Xerrada informativa per a les famílies amb persones  amb dependència: 17 de 
desembre  
 
Divendres 17 de desembre  a les 10 del matí, a la sala petita de l’Ateneu es farà una 
xerrada informativa  per a famílies amb persones amb dependència.  És una xerrada 
gratuïta d’exposició sobre el procediment de la llei de promoció d’autonomia personal  i 
atenció a la dependència per part d’una tècnica del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania i de les treballadores socials del Baix Montseny responsables de la 
implementació d’aquesta llei al territori. És indispensable confirmar l’assistència al telèfon 
938641212 o bé per correu electrònic a: comunitat@santceloni.cat 
 
 
 
Campus esportiu de Nadal al Centre Municipal d’Espo rts Sot de les Granotes  

 
Del 23 de desembre al 5 de gener, l’ajuntament de Sant Celoni a través del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes organitza un Campus esportiu de Nadal. 
S’ofereixen activitats de lleure i esportives (bàsquet, futbol, handbol, natació, gimcanes, 
manualitats, etc) a infants i joves de 3 a 14 anys en horari de 9 a 14 h amb possibilitat de 
servei bon dia de 8 a 9 h. Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se al Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes Tel. 93 848 69 13, santceloni@ufec.cat. 

 
 
 
Gran recapte d’aliments a Sant Celoni: 17 i 18 de d esembre  
Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament promouen la campa nya  
  
Els propers dies 17 i 18 de desembre, tindrà lloc a Sant Celoni una gran recapte 
d’aliments per als celonins i celonines amb dificultats. Més de 1.200 persones de Sant 
Celoni tenen dificultats per adquirir els aliments bàsics per a la seva subsistència. A 
través del Banc d’aliments que gestionen Creu Roja, Càritas i l’Ajuntament de Sant 
Celoni , aquestes persones reben periòdicament un lot d’aliments que cobreix bona part 
de la seva dieta alimentària. Els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament revisen la 
situació de les famílies i les acrediten perquè Càritas i Creu Roja els proporcionin 
aliments temporalment. La crisi actual fa que s’incrementi cada dia el nombre de 
persones o famílies sol·licitants i per aquest motiu s’ha organitzat la recapte.  
 
Es recollirà:  llet, llegum cru, oli i conserves de peix.  
On:  A la seu social de Creu Roja (de 9 a 13 h) o de Càritas (de 9 a 13 h) o a qualsevol 
dels comerços col·laboradors.  
 



 
(S’adjunta cartell)  
 
 
Jornada esportiva a la plaça de la Vila en el marc del Dia Internacional de les 
persones amb discapacitat  

 
Dissabte 11 de desembre, d’11 a 2 del migdia, tindrà lloc a la plaça de la Vila una jornada 
de sensibilització per a la pràctica de l’Esport entre persones amb alguna discapacitat. La 
jornada oberta a tothom s’emmarca en el Dia Internacional de les persones amb 
discapacitat i l’organitza un col·lectiu que vol promoure aquest tipus d’activitat amb el 
suport de l’ajuntament i de la Diputació de Barcelona, que cedeix part dels materials. A la 
plaça de la Vila es podrà jugar a bàsquet, tennis taula, boccia i altres jocs adaptats. 

 
(S’ajunta cartell)  
 

 
Recollida de joguines de Creu Roja: del 14 al 28 de  desembre  

La secció local de Creu Roja organitza novament la tradicional campanya de recollida de 
joguines que enguany porta per lema: “Juguem-hi. Els drets dels Infants, el deure dels 
adults.” Del 14 al 28 de desembre, tothom qui vulgui col·laborar pot portar qualsevol tipus 
de joguina nova a la seu de Creu Roja (carretera Vella,86) de dilluns a divendres de 9 a 1 
i dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda. Els objectes recollits es repartiran entre les famílies 
del municipi que ho necessitin.  
 

AGENDA 

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


