
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 31 de març de 2011 

 
• L’Ajuntament recepciona la urbanització Royal Park 

 
• La Coordinadora d’Entitats Solidàries valora la Set mana per la Pau com a 

molt positiva tot i la duresa dels missatges escolt ats i compartits  
 

• Es presenta la 14a edició del Voluntariat per la ll engua de Sant Celoni amb 
17 parelles en marxa 

 
 
 
L’Ajuntament recepciona la urbanització Royal Park  
 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha formalitzat avui la rececpció de la urbanització Royal 
Park. L’alcalde Francesc Deulofeu i el president de la Junta de Compensació XXXXX  
han signat aquest matí l’acta de recepció davant la presència dels regidors Marià 
Perapoch i Dolors Lechuga i del secretari de la corporació, Ramon Oriol. 
 
L’alcalde Francesc Deulofeu ha valorat la signatura com “un moment històric tenint 
present que fa 30 anys que els veïns de Royal Park estant treballant per tenir la 
urbanització en condicions per ser recepcionada. Er a un compromís que vam 
adoptar i durant aquests quatre anys s’ha treballat  molt especialment des de l’Àrea 
d’Entorn, entre altres coses fent gestions administ ratives perquè carrers, vials i 
zones verdes passessin a propietat municipal.”   
 
La urbanització que va iniciar els seus primers passos com a Associació de veïns per 
convertir-se més tard amb Junta de Compensació, es va fer càrrec de les obres 
d’urbanització. D’aquesta manera, i després d’executar unes darreres deficiències, la 
urbanització ha assolit els serveis urbanístics exigibles per a la seva recepció municipal. 
Les parcel·les disposen d’accés rodat, voreres, xarxa de sanejament, evacuació d’aigües 
pluvials, subministraments d’energia elèctrica i telefònica, així com la xarxa d’enllumenat 
públic.   
 
L’ajuntament ha obtingut també les cessions gratuïtes de vials i espais lliures inscrites en 
el Registre de la Propietat, així com també dues parcel·les d’aprofitament, en base a les 
quals l’ajuntament, com un propietari més, ha col·laborat econòmicament en l’acabament 
de les obres d’urbanització. 
 
 
 
 
 



La Coordinadora d’Entitats Solidàries valora la Set mana per la Pau com a molt 
positiva tot i la duresa dels missatges escoltats i  compartits  
 
Del 18 al 26 de març ha tingut lloc la Setmana per la Pau de Sant Celoni. Enguany el 
tema ha estat “els conflictes oblidats arreu del món”. La Coordinadora d’Entitats 
Solidàries (CES) ha volgut recordar tots aquells conflictes i situacions d’injustícia que 
malgrat no surten als mitjans de comunicació estan fent patir a molta gent. La CES valora 
la Setmana de forma molt positiva malgrat la duresa dels missatges escoltats i 
compartits. 
 
Aquest any s’ha comptat amb la col·laboració de l’entitat Trenkalòs que ha explicat la 
seva experiència en diversos països en conflicte on han treballat.  Més de 100 alumnes 
de l’IES Baix Montseny i del Centre de Formació Sax Sala van escoltar la xerrada “Nens 
soldats- Lluitant per tu”. També 163 alumnes de 3r i 4t d’ESO van assistir al concert-
xerrada “Potser hi faltes tu”  a la Sala Gran de l’Ateneu. Molts d’aquests joves han fet 
arribar missatges a Trenkalòs per dir que havien qu edat impactats i encoratjar-los 
a continuar amb la seva tasca . També varen visualitzar i comentar el documental 
“Homenatge a Srebrenica- Banda sonora d’un genocidi”, acompanyats amb persones 
que van viure d’a prop aquest conflicte. 
 
Durant dos dies es va posar la Fira del Llibre de Cooperació a Sax Sala amb una 
important col·lecció de llibres que poden ajudar-nos a conèixer i reflexionar la cooperació 
en un món cada vegada més complexa. 
 
Tota la gent que ha anat al Mercat Municipal durant aquesta setmana ha pogut gaudir de 
l’exposició “Els conflictes dibuixats, la pau dibuixada, feta per Alba Sanfeliu del programa 
d’Art i Pau de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB.  
 
Dijous a la nit al OCINE, al centre comercial Altrium, unes 30 persones van participar del 
cinefòrum sobre el conflicte de les dones desaparegudes a Ciudad Juarez (Mèxic).  
 
Dues activitats de la biblioteca “L’Escorxador”, la tertúlia literària i L’hora del Conte, han 
col·laborat amb la Setmana per la Pau des de  la perspectiva  cultural. Els infants dels 
centres educatius amb l’ajuda dels voluntaris de la CES van fer tallers amb per poder 
realitzar les 1535 grues de paper seguint la història d’una nena japonesa que va morir 
pels efectes de la bomba d’Hiroshima.  
 
El dissabte durant la Festa Solidària a la Plaça de la Vila en mig de la animació infantil i 
un mural gegant per la pau fet pels més petits, amb la col·laboració de totes les entitats 
solidàries es van continuar fent ocelletes de paper com a símbol de pau que amb l’ajuda 
de tothom es van enlairar a la plaça.  Va ser un acte molt emotiu, amb molts infants i 
famílies que varen ajudar a omplir la plaça amb desitjos de pau. 
 
Dissabte a la nit unes 40 persones van participar a la xerrada i al sopar amb Jordi Rodri 
de l’entitat Trenkalòs, que va fer reflexionar sobre la importància del compromís, la 
cooperació i la solidaritat no només en països on es viuen greus conflictes sinó també a 
casa nostra amb la gent que pateix i que viu al costat de casa.  
 
La CES la formen part l’Associació Al Madaa, Associació Equatoriana, Associació de 
senegalesos “Oudiodial”,Càritas, Cor de Maria, Creu Roja, GRIMM, Nicat, Mans Unides, 
Palau Solidari-Baix Montseny, PROIDE, Trup de Nassos, Ajuntament de Sant Celoni i 
persones voluntàries.  
 
Des de la Coordinadora d’Entitats Solidàries es convida a tothom a participar a l’entitat. 



  
 
 
Es presenta la 14a edició del Voluntariat per la ll engua de Sant Celoni amb 17 
parelles en marxa  
 
El dimecres 30 de març a les 19.30 hores, a la Sala Polivalent del Sax Sala, Centre de 
formació i ocupació del Baix Montseny (carrer Montserrat, 28), una vintena de persones 
van assistir a la presentació de la 14a edició del Voluntariat per la  llengua  a San 
Celoni.  Actualment, 17 parelles lingüístiques es troben setmanalment a Sant Celoni. 
El Voluntariat per la llengua  de Sant Celoni també compta amb el suport de diferents 
entitats col·laboradores, les quals difonen el programa entre els seus soci. 
I, per altra banda, també hi ha establiments col·laboradors, que són comerços que s’han 
compromès a facilitar la pràctica del català als clients. Aquests comerços tenen en un lloc 
visible l’adhesiu distintiu d’establiment col·laborador. 
 
Si encara hi ha algú que estigui interessat a participar-hi pot adreçar-se a l’Oficina  de 
Català de Sant Celoni , Rectoria Vella, parc de la Rectoria Vella, s/n (tel. 93 864 12 13, 
a/e: santceloni@cpnl.cat). 
 
 
 
 


