
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 16 de març de 2011 

 

 
• El Centre de Dia Indaleci Losilla obre portes aques t dissabte. El conseller de 

Benestar Social i Família Josep Lluís Cleries assis tirà a la inauguració  
 

• Aquest divendres comença la Setmana per la Pau que enguany tracta dels 
conflictes oblidats d'arreu del món. La Coordinador a d’Entitats solidàries ha 
preparat un munt d’actes ben originals i d’elevat n ivell entre els quals 
cinefòrums, concerts de l'entitat Trenkalòs i xerra des a càrrec de Francesc 
Dalmases  
 

• L’ajuntament inaugura un centre per promoure la igu altat de gènere, el 
CIRIG. Durant l’acte es presenta l’actualització de l protocol de prevenció i 
atenció a la  violència de gènere 
 

• Inauguració i visita comentada a l’exposició d’Albe rt Ràfols-Casamada 
aquest dissabte a les 19 h a la Rectoria Vella. Can  Ramis acull Sense 
fronteres . Pintures i gravats de Sara Gómez  
 

• Ja ha sortit la nova oferta municipal de formació p els propers mesos  
 

• Jornada de portes obertes d’escalada de nivell inic ial, al rocòdrom del Sot  
 

• L’escriptor celoní Pau Gener Galin presentarà aques t dissabte el seu nou 
treball Ejercicios para gárgolas  

• AGENDA 
 

 
 
El Centre de Dia Indaleci Losilla obre portes aques t dissabte  
 
El conseller de Benestar Social i Família Josep Llu ís Cleries assistirà a la 
inauguració 
 
Sant Celoni inaugurarà aquest dissabte el Centre de Dia Indaleci Losilla situat al recinte 
Alfons Moncanut (carrer Veneçuela, 7) L’equipament, que entrarà en funcionament cap al 
mes de maig, està destinat a promoure l’autonomia de les persones de Sant Celoni i del 
Baix Montseny.  
 
L’acte d’inauguració d’aquest dissabte a les 12 del migdia comptarà amb la presència del 
conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries. La coral de l’Esplai Les Veus 
Amigues i el Cor Jove del Centre Municipal d’Expressió amenitzaran la trobada.  
 



El Centre de Dia té una capacitat de 40 places: 20 concertades pel Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat i 20 més de privades. Es preveu que obri unes 
8 hores diàries, de 9 a 17 h.  
 
L’edifici és de nova construcció amb prop de 700 metres quadrats al recinte Alfons 
Moncanut. Disposa d’una gran sala per a treball amb els pacients divisible en diverses 
zones segons el tipus d’activitat,serveis higiènics adaptats, office per a càtering, control 
d’infermeria a més dels espais auxiliars necessaris. El pressupost de construcció ha estat 
de 627.400 euros finançats amb fons estatals. Al costat del Centre de dia s’està 
adequant un local que es destinarà a l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny i a 
les seves activitats. 
 
 
El Centre de Dia porta el nom d’Indaleci Losilla (1 961- 2009) 
L’Indaleci Losilla va néixer a Mataró l’any 1961 i va morir a Sant Celoni el 2009. 
Treballava a la residència Verge del Puig i a l’Associació Neurològica Amics del Baix 
Montseny però col·laborava amb totes les iniciatives destinades a fer millor aquest món. 
La seva professionalitat, la seva qualitat humana, la seva dedicació i l’amor i l’humor amb 
que tenia cura de les persones, el van fer una persona important al cor de molta gent. La 
mateixa gent –familiars, amics, companys, pacients, veïns- que va decidir crear un 
guardó a la implicació social que porta el seu nom. La mateixa que per aclamació popular 
ha volgut posar el seu nom al primer centre de dia de Sant Celoni.  
 
 
 
Aquest divendres comença la Setmana per la Pau que enguany tracta dels 
conflictes oblidats d'arreu del món  
 
La Coordinadora d’Entitats solidàries ha preparat u n munt d’actes ben originals i 
d’elevat nivell entre els quals cinefòrums, concert s de l'entitat Trenkalòs i xerrades 
a càrrec de Francesc Dalmases  
 

La Coordinadora d'Entitats Solidàries i l’Ajuntament de Sant Celoni organitzen cada any 
la Setmana per la Pau amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre diferents realitats 
d'injustícia que es viuen arreu del món. Aquest any la Setmana per la Pau prevista del 18 
al 26 de març dedica la seva atenció als conflictes oblidats d’arreu del món.   

S’han programat molts actes diversos com una tertúlia literària, xerrades, exposicions, 
fira del llibre de cooperació, cinefòrums, concerts, tallers als centres educatius i la 
tradicional Festa solidària a la plaça de la Vila.  

La Coordinadora d'Entitats Solidàries està formada per diferents entitats (Associació Al 
Madaa Horitzons, Associació Equatoriana, Associació de senegalesos "Oudiodial", 
Càritas, Cor de Maria, Creu Roja, GRIMM, Nicat, Mans Unides, Palau Solidari- Baix 
Montseny, PROIDE, Trup de Nassos, persones voluntàries de la CES) i l'Ajuntament de 
Sant Celoni.  

(s’adjunta programa)  

 

 

 



 
L’ajuntament inaugura un centre per promoure la igu altat de gènere, el CIRIG  
 
Durant l’acte es presenta l’actualització del proto col de prevenció i atenció a la  
violència de gènere 
 
Divendres 11 de març una cinquantena de persones, entre les que es comptaven 
professionals de Benestar social del Baix Montseny, responsables polítics, mossos 
d’esquadra, professionals de la sanitat i la salut, directores de les escoles i instituts del 
municipi, diverses entitats i persones a títol individual, van assistir a l’acte d’inauguració 
del Centre d’Informació i Recursos per la Igualtat de Gènere (CIRIG) de Sant Celoni a 
l’Àrea de Comunitat (plaça Josep Alfaras,6). Durant l’acte es va presentar l’actualització 
del Protocol de prevenció i atenció en situacions de violència de gènere, un treball fruit 
de l’aportació de molts i moltes professionals de diferents àmbits, que tenen com a 
objectiu la millora de l’atenció i de la coordinació entre professionals en casos de 
violència de gènere.  
 
L’acte va comptar amb la presència i la intervenció de la regidora de Comunitat, Laura 
Costa , de la Directora de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la 
Diputació de Barcelona, Maribel Cárdenas , de la Directora de l’Institut Català de les 
Dones de la Generalitat de Catalunya, Núria Balada i de l’alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu .  
 
Coincidint amb els actes de commemoració del 8 de març, Dia internacional de les 
Dones, es va començar amb la lectura de poemes per part de tres celonines: 8 de Març 
de Maria Mercè Marçal, Y Dios me hizo mujer de Gioconda Belli i  un poema de Maram 
Al- Masri.  
 
Durant l’acte es va felicitar la bona feina que professionals i polítics del Baix Montseny 
desenvolupen en aquest àmbit i es van destacar aspectes com el treball en xarxa i 
interdisciplinar, i es va insistir en la dimensió més proactiva, menys victimista i més 
inclusiva i corresponsabilitzadora de la lluita per la igualtat d’oportunitats entre gèneres. 
En paraules de la regidora Laura Costa “aquesta no és una lluita de les dones, que 
també, és una lluita de tota la societat, que no po t permetre’s el luxe de 
desaprofitar part del seu talent o menystenir la co ntribució i la visió del gènere 
femení i que no serà totalment lliure fins que no s igui justa amb tots els col·lectius 
que en formen part.”  
 
En cloure els parlaments, les persones assistents van visitar l’espai del CIRIG, ubicat a 
l’Àrea de Comunitat (plaça Josep Alfaras, 6).  
 
Des d’aquest espai es volen impulsar i recolzar actuacions que persegueixin reduir les 
discriminacions per raó de sexe i gènere que encara avui persisteixen a la nostra 
societat. També és un espai on ampliar coneixements sobre la matèria, ja que s’ha dotat 
d’un fons documental molt variat a disposició de la ciutadania per a consultes o préstecs.  
 
Per a contactar amb el CIRIG podeu trucar al telèfon 93 864 12 12 o escriure un correu 
electrònic a l’adreça igualtat@santceloni.cat . Per a visites, l’espai és obert els dimarts i 
dijous, de 10h a 14h i les tardes de dimarts o dijous en visites concertades.  
Durant el mes d’abril podreu trobar els títols del material que composa el fons 
documental del CIRIG a la Biblioteca l’Escorxador.  
 
 
 



Inauguració i visita comentada a l’exposició d’Albe rt Ràfols-Casamada aquest 
dissabte al es 19 h a la Rectoria Vella  
 
Can Ramis acull Sense fronteres. Pintures i gravats  de Sara Gómez  
 
Aquest dissabte a les 7 de la tarda s’inaugurarà a la Rectoria vella l’exposició Albert 
Ràfols-Casamada. El traç i la paraula  amb una visita comentada. Es tracta d’una 
mostra itinerant produïda per la Fundació Palau de Caldes d’Estrac i l’Àrea de Cultura de 
la Diputació de Barcelona amb obres originals d’aquest destacat artista català, mort el 
desembre de 2009. 
 
L’exposició que es podrà visitar fins i l’1 de maig, compta amb unes interessants 
propostes didàctiques adreçades a les escoles en forma de tallers artístics, com podreu 
veure en el dossier de l’exposició que us adjuntem. Aquests tallers són a càrrec de 
l’Ajuntament i estan adreçats a tots els nivells de primària i batxillerat (Històri a de 
l’Art) . 
 
L’horari de visites és: Dissabtes i feiners 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. 
 
(s’adjunten els pdf del tríptic i el cartell) 
 
D’altra banda, a can Ramis  aquest dimarts 15 de març i fins al 4 d’abril exposa Sara 
Gómez Serra: Sense fronteres. Exposició de pintures i gravats . La inauguració serà 
divendres a les 7 de la tarda i l’horari és: de dilluns a divendres de 6 a 8 del vespre. 
Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8 del vespre. 
 
 
 
Ja ha sortit la nova oferta municipal de formació p els propers mesos   
 
Aquesta setmana ha sortit publicada la nova oferta de formació permanent organitzada 
per l’Ajuntament de Sant Celoni. De març a juliol es portaran a terme diversos cursos, 
tallers o xerrades englobats en els àmbits de formació per a l’ocupació, tecnologies de la 
informació i la comunicació, expressió artística i altres activitats. Tota la informació està 
disponible a www.santceloni.cat/clip  o a les pàgines centrals de l’Informatiu 60. 
 
 
Jornada de portes obertes d’escalada de nivell inic ial al rocòdrom del Sot  
 
Dimarts 22 de març hi haurà un bateig d’escalada de 18.30 a 21.30 h al rocòdrom del 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes obert a tothom, petits i grans. L’activitat 
conduïda per l’empresa especialitzada Emocions està oberta a tothom, petits i grans i 
només requereix anar-hi amb roba còmode. Les persones interessades en participar-hi 
s’han d’apuntar a la recepció del Centre (c/Francesc Macià, 15 o al telèfon 93.848.69.13).  
 
D’altra banda, del 5 al 19 d’abril, els clubs excursionistes de Sant Celoni i el de 
Palautordera organitzen un curs d’escalada en roca de nivell I per ensenyar les tècniques 
de progressió i assegurament i les tàctiques adequades per escalar vies completament 
equipades d’un llarg amb autonomia i seguretat. El curs compta amb sessions pràctiques 
i d’altres teòriques i amb treball al rocòdrom del Sot i a l’exterior.  
 
 
 



L’escriptor celoní Pau Gener Galin presentarà aques t dissabte el seu nou treball 
Ejercicios para gárgolas   
 
L’acte es portarà a terme a la llibreria Els 4 gats  a les 7 de la tarda 
 
Ejercicios para gàrgoles és la cinquena obra de l’autor i el primer que és en llengua 
castellana. Aquest llibre té el seu origen en l’espectacle Ofici de Gàrgola, presentat a 
l’Ateneu de Sant Celoni el 2008 d’on va sorgir la possibilitat de traduir-ne una part. 
Aquest volum consta, doncs, d’alguns dels poemes que vam poder veure representats fa 
tres anys i d’altres d’inèdits. El mateix Pau Gener ha estat l’encarregat de fer-ne la 
traducció.  
La presentació del llibre Ejercicios para gárgolas prevista per aquest dissabte a les 7 de 
la tarda a la llibreria Els 4 gats comptarà amb Joan Frank Charansonnet, director de 
l’obra teatral Ofici de Gàrgola i Carlos Colomo, autor del pròleg del llibre, a més del propi 
autor, Pau Gener.  
 
 
 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  


