
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 2 de juny 

 
 
L'ajuntament i les entitats socials: front comú per  un municipi més just i pròsper  

Creu Roja i Càritas van signar dimecres 1 de juny e ls respectius convenis de 
col·laboració amb l'ajuntament per un valor de més de 53 mil euros 

En el context econòmic actual, l’alcalde Francesc Deulofeu va voler fer palès el suport 
incondicional del municipi a les entitats socials que treballen per les persones. L'alcalde 
va agrair el treball que fan aquestes entitats i va afirmar que "en una societat com la 
d’avui, aquestes entitats marquen la diferència, ja  que aporten el valor afegit a les 
persones que ho necessiten" .  
 
Per tal de fer un seguiment del desenvolupament dels acords entre l’Ajuntament i 
cadascuna de les entitats, cada conveni inclou la creació d’una comissió de seguiment 
entre diferents tècnics de l’Ajuntament i representants de les entitats que es trobaran de 
manera periòdica per anar-los revisant. 
 
El conveni signat entre l’ajuntament i Creu Roja concreta una aportació municipal de 
43.043 € per realitzar accions en els àmbits de serveis socials, salut i medi ambient: 
 
Serveis socials: servei de teleassistències; banc d'aliments; recollida de joguines per 
Nadal; col·laboració en el programa El Tritó del Baix Montseny 
Salut: campanyes de prevenció sanitària; actuacions en emergència sanitària i protecció 
civil; serveis preventius en actes i activitats d'interès públic; acompanyament sanitari a 
les persones usuàries de l'Hospital i del Centre de Dia 
Medi ambient: recollida de fluorescents i piles 
 
 
El conveni signat amb Càrites  acorda una aportació de 11.500 € a la Parròquia de Sant 
Martí de Sant Celoni per fer front a les despeses de Càritas parroquial en relació al Banc 
d’Aliments. 

El Banc d’Aliments de Sant Celoni està gestionat per Càrites, Creu Roja i l’Ajuntament. 
Dóna servei a prop de 1.400 persones i suposa una inversió de més de 30 mil euros 
anuals.  
 
 
El mateix dimecres també es va signar el conveni de col·laboració anual amb al Casal de 
Gent Gran l’Esplai en el que l’entitat es compromet a seguir desenvolupant la seva bona 
tasca de dinamització del col·lectiu de persones grans i l’ajuntament hi dóna suport 
econòmic per una quantitat estimada de més de 30.000 euros. Aquest conveni inclou les 
despeses de manteniment de la seu del casal, l’ús de les pistes de Petanca de la 



Rectoria Vella i l’Ateneu, la subvenció per activitats culturals, xerrades de salut, tallers de 
la memòria i la subscripció a diaris i revistes o descomptes per activitats de la festa major 
i el programa municipal d’activitats físiques per a persones grans. A més a més, 
l’ajuntament acorda anualment inversions per millorar les instal·lacions de la seva seu. 
 
 
D’altra banda, el mes passat l’Associació Neurològica Baix Montseny i l’Associació 
Catalunya Contra el Càncer també van signar el seu conveni de col·laboració amb 
l’administració per aquest any 2011.  
 
El conveni amb l’Associació Neurològica per un import de 7mil euros contempla la 
realització d’activitats de suport a les persones amb malalties neurològiques i llurs 
famílies: tallers, xerrades de professionals i grups d’ajuda mútua a les famílies; Transport 
de les persones associades a les activitats que organitza; acolliment a totes les persones 
dependents que necessiten aquest servei i suport a familiars. 
 
El conveni amb Catalunya Contra el Càncer recull una aportació de 1.000 euros per 
destinar a l’organització de campanyes de recollida de fons destinats a l’adquisició 
d’aparells per a l’Hospital de Sant Celoni i per a la investigació, i l’organització de 
xerrades informatives sobre el càncer i la salut.  
 
 
 
 
Rebrot Teatre conjuntament amb la Jazzband de l'Esc ola Municipal de Música  
presenten el musical “The Full Monty”  
 
Rebrot Teatre i la Jazzband de l’Escola Municipal de Música presenten el que per ells és 
el gran repte i alhora un projecte innovador i fresc, presentar un musical de gran format: 
The Full Monty. Les representacions seran dissabte 11 de juny a les 10 del vespre i 
diumenge 12 a les 6 de la tarda a la Sala Gran de l’Ateneu. La direcció artística va a 
càrrec de Maria Marsol i la direcció musical de Josep Maria Aparicio. La producció 
compta amb 25 actors i actrius, 31 músics, 15 persones de backsatge (muntatge, tècnics, 
maquilladors, perruqueria, etc) i 12 persones del cos de ball.  
 
Rebrot Teatre porta aproximadament un any preparant i assajant aquesta obra de teatre.  
Segons comenta un dels actors, Xavier Vulart, “no és una obra de teatre de text com 
les que sempre hem fet sempre,  sinó que és tracta d’un  musical el qual hem de 
cantar, interpretar i ballar. Això requereix una di sciplina i moltes hores d’assaig. 
Crec que  ho hem aconseguit!”. En aquest sentit, un altre dels actors, Jordi Clopés 
assegura que “per poder portar a escena aquest musical hem estat  assajant durant 
un any i mig.  Els primers mesos d’assaig, hem ting ut professors de cant, de ball i 
aquests ùltims mesos hem pogut assajar amb la Jazzb and  i això ens ha facilitat 
molt la feina a l’hora de poder preparar els temes musicals. ”   
 
Rebrot Teatre,  és un grup de teatre amateur de Sant Celoni, fundat l'any 1980 amb més 
de 80 posades en escena  
 d'autors clàssics  i contemporanis , comèdies i drames i amb més de 100 
representacions. The Full Monty,però,  no és el primer musical que presenten, des de 
“Cançó d’amor i de Guerra”l'any 1985, passant per les “Dones Sàvies” i la darrera 
producció  “La meva Ismènia”.   
 
La Jazzband, conjunt instrumental de l’Escola Municipal de Música dirigit  per Josep 
Maria Aparicio. La Jazzband l’hem pogut veure i escoltar en diverses produccions que 



han presentat els Dijous a la fresca, Setmana a la carta o aquests últims dies 
“Pinzellades d’una vida” en homenatge a Rafael Ferrer.  
 
The Full Monty, és una obra de teatre musical basada en la pel·lícula estrenada els 
cinemes l’any 1997. “Un text divertit , una partitura molt amena i vari ada, farà (així 
ho esperem) que passeu una molt bona estona, sense oblidar però, el rerefons 
dramàtic que pateixen els seus protagonistes i que malauradament ens toca viure 
poc o molt a tots: L’atur.”  En paraules de la directora artística Maria Marsol.  
 
Venda d’entrades: 
Dimecres, 8 de juny i dijous 9 de juny de 7 a 8 de la tarda a les Taquilles del Teatre.  
I una hora abans de l’inici de la representació.  
 


