
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 9 de juny 

 

 
• Sant  Celoni va acollir ahir la celebració del Dia de les Esquadres  

 
• La biblioteca l’Escorxador sorteja bitllets interRa il entre les persones 

usuàries de guies de viatge  
 

 
 
Sant  Celoni va acollir ahir la celebració del Dia de les Esquadres  

Sant Celoni va acollir dimecres 8 de juny al migdia l’acte de celebració del Dia de les 
Esquadres de la Regió Policial Metropolitana Nord, al Teatre Municipal l’Ateneu. El 
conseller d’Interior, Felip Puig, va presidir l’acte al costat de l’alcalde en funcions 
Francesc Deulofeu, i del cap de la Regió Policial Metropolitana Nord, el comissari David 
Piqué. Durant l’acte es van lliurar 125 felicitacions i 13 diplomes de reconeixement al Cos 
dels Mossos d'Esquadra.  
 
En la seva intervenció, Francesc Deulofeu va donar la benvinguda, va presumir de 
municipi i va convidar a tothom a passar-hi alguns dies i a gaudir del seu entorn natural. 
A més va felicitar el cos per més de 300 anys de feina al servei de Catalunya i va 
destacar la importància de la seva implantació al territori, concretament fa 10 anys al 
Baix Montseny. L’alcalde en funcions va agrair fermament la feina que fan els Mossos en 
coordinació amb els serveis municipals i amb la policia local, posant com exemple “el 
protocol de prevenció i atenció a la violència de g ènere, el protocol de prevenció 
de les mutilacions genitals femenines, el protocol que s’està iniciant contra els 
maltractaments a la gent gran, entre moltes altres tasques efectuades 
conjuntament. Sempre hi sou!” 
 
 
 

La biblioteca l’Escorxador sorteja bitllets interRa il entre les persones usuàries de 
guies de viatge  
 
Les persones usuàries de 8 biblioteques catalanes que formen part del Projecte Turisme 
�, entre elles Sant Celoni, podran ser obsequiades amb: un bitllet InterRail Global Pass 
doble de 22 dies, un bitllet InterRail Global Pass doble Flexi de 10 dies o un bitllet 
InterRail Global Pass doble flexi de 5 dies.  Renfe ha posat al mercat poder viatjar amb 
InterRail sense límit d’edat i col·labora amb les biblioteques oferint aquests obsequis. Per 
optar al regal es farà un sorteig, el mecanisme del qual és molt senzill: cada usuari que 
realitzi un préstec d’una guia turística o mapa a partir del 30 de maig rebrà una butlleta 
que caldrà omplir. Cada biblioteca disposarà de 150 butlletes a repartir entre els seus 



usuaris, i el sorteig es durà a terme la setmana del 25 de juliol en una de les biblioteques 
participants. 
Els guanyadors del passi d’InterRail tindran tot l’any 2011 per a gaudir d’aquest fantàstic 
viatge. Animeu-vos a participar-hi !!! 
 

 


