
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 26 de maig de 2011 

 
• El Centre Municipal d’Expressió i la Ràdio presente n Pinzellades d’una vida  

sobre Rafael Ferrer aquest divendres a les 21 h a l ’Ateneu . També es podrà 
seguir en directe per Punt 7 ràdio 

 
• 28 de maig, Dia Internacional d'acció per la salut de les dones  

 
• L’Associació Neurològica ja ha estrenat el nou loca l al recinte Alfons 

Moncanut  
•  
• Punt 7 ràdio sorteja entrades per anar al Circ Cric  

 
• ATENCIÓ!!! Aquest dissabte NO hi ha Sessions’n’sona !!  

 
  

 
El Centre Municipal d’Expressió i la Ràdio presente n Pinzellades d’una vida  sobre 
Rafael Ferrer aquest divendres a les 21 h a l’Atene u  
També es podrà seguir en directe per Punt 7 ràdio  
 
Aquest divendres a les 9 del vespre el Centre Municipal d’Expressió i Punt 7 ràdio 
presenten Pinzellades d’una vida a la Sala gran de l’Ateneu dedicat a la vida del músic 
Rafael Ferrer amb la participació de la Jazzband. El concert espectacle es podrà seguir 
també per ràdio al 107.7 de la FM o per Internet www.santceloni.cat/radio.  
 
La posada en escena simularà un programa de ràdio del 1981. Aquí s’hi alternaran les 
entrevistes, fetes per Enric Molla, el presentador de l’espai, i la música en directe de la 
jazzband. D’aquesta manera es vol donar unes pinzellades de la vida del músic nascut a 
Sant Celoni i també es repassarà lleugerament la trajectòria de Punt 7 ràdio. 
 
Pels que no puguin seguir el directe, dimarts 31 de maig a les 10 de la nit es tornarà a 
emetre.  
 
28 de maig, Dia Internacional d'acció per la salut de les dones  
 
Des que l’any 1987 la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib va 
proposar celebrar cada any un dia d'acció entorn de la salut de les dones, a molts països 
del món es commemora cada 28 de maig el dia internacional d’acció a favor de la salut 
de les dones. L’Ajuntament de Sant Celoni per mitjà del Centre d'Informació i Recursos 
per la Igualtat de Gènere (CIRIG) dóna suport a diverses activitats relacionades amb la 
salut de les dones que enguany van centrades en la importància de  la cura del sòl pelvià 
i l’abdomen al llarg dels diferents moments de la vida. Reforçar  aquesta zona millora la 
salut de totes les dones interessades a prevenir la pèrdua d’orina involuntària, a 
recuperar-se després del part o a augmentar la sensibilitat en les seves relacions 



sexuals, entre d’altres beneficis (veure programa).  
 
 
 
L’Associació Neurològica ja ha estrenat el nou loca l   
 
L’Associació Neurològica Baix Montseny ha estrenat el nou local al recinte Alfons 
Moncanut, davant el nou Centre de Dia Indaleci Losilla. Divendres 21 de maig va tenir 
lloc la inauguració oficial amb presència de l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de 
Comunitat, Laura Costa. L’alcalde es va mostrar molt satisfet i orgullós pel recinte Alfons 
Moncanut i el dos equipaments que alberga pel que suposa “d’avanç en la millora del 
benestar i la qualitat de vida dels celonins i celo nines”.  
 
El local té una superfície útil total d'uns 224 m2 amb dues sales d'atenció de 84 i 28 m2 
que es poden separar o unir en una de sola, un petit office, un despatx d'atenció 
personalitzada, serveis higiènics adaptats, un despatx d'administració i una zona de 
magatzem d'uns 8,50m2, a més de vestíbul i passadís de connexió. Les obres de 
condicionament del que havia estat el taller de l’escola Moncanut ha tingut un cost de 
244.688,48 euros amb càrrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local 
(FEOSL). 
 

L’Associació Neurològica atén una quarantena de persones, malalats neurològics, cada 
tarda de dilluns a divendres de les 15.30 h a les 19 h i compta amb una dotzena de 
voluntaris. Des del canvi de seu, del Centre Sant Ermenter al nou local, ha augmentat el 
nombre de persones interessades a assistir-hi.   
 
 
Punt 7 ràdio sorteja entrades per anar al Circ Cric  
 
Aconsegueix entrades pel Circ Cric a través de Punt 7 Ràdio. L’emissora municipal, amb 
la col·laboració del Circ Cric, sortejarà divendres vinent 5 entrades dobles per passar el 
diumenge 5 de juny al Circ Cric i viure una jornada d’activitats de cultura i natura. Per 
participar-hi, només cal enviar un correu electrònic a radio@santceloni.cat amb el nom, 
cognoms i DNI. Divendres a les 2 del migdia es procedirà al sorteig i s’avisarà a les 
persones guanyadores. 

 
 
 

ATENCIÓ!!!  
Aquest dissabte NO hi ha Sessions’n’sona!! Per qües tió de salut d’uns dels 
membres.   
 


