
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 16 de novembre de 2011  

 
 

• Sant Celoni commemorarà un any més el Dia Internaci onal contra la 
Violència vers les dones. Es programen actes per di vendres 25 a la Batllòria 
i dissabte 26 a Sant Celoni 
 

• Sant Celoni participa en el gran recapte d’aliments  a Catalunya. La recollida 
es farà durant el divendres 25 a la tarda i el diss abte 26 durant tot el dia a 
diferents supermercats  del municipi  

 
• Maria del mar Bonet amb Blaus de l’ànima , aquest dissabte 19 de novembre 

a l’Ateneu. El concert s’inclou en la programació E ntrefestes 
 

• Divendres 25 de novembre a les 12.20 h, nova prova de sirenes d’accident 
químic per comprovar-ne el funcionament. La ciutada nia no cal que faci res 
 

• Continuen les entrevistes de Punt 7 Ràdio als 4 gru ps polítics amb 
representació al consistori L’espai setmanal s’emet  cada dimarts de 
novembre a les 21 h 
 

• Arrenca la 15a edició del Voluntariat per la llengu a a Sant Celoni amb 13 
parelles lingüístiques 
 
 
 

 
 
Sant Celoni commemorarà un any més el Dia Internaci onal contra la Violència vers 
les dones  
 
Es programen actes per divendres 25 a la Batllòria i dissabte 26 a Sant Celoni 
 

L’Ajuntament de Sant Celoni per mitjà del Centre d'Informació i Recursos per la Igualtat 
de Gènere (CIRIG), ha preparat un acte per commemorar el Dia Internacional contra la 
Violència vers les dones el proper dissabte 26 de novembre a la plaça de la Vila i a Can 
Ramis, a partir de les 5 de la tarda. 

Hi participaran diverses entitats del municipi, que s'han volgut sumar en aquest acte de 
rebuig cap a totes les formes de violència que encara avui pateixen les dones arreu del 
món: el Cor de Dones de l'Escola Municipal de Música cantarà al pati interior de Can 
Ramis; l'Associació de Bocs i Cabres de Sant Celoni ballarà posteriorment a la plaça de 
la Vila; així com ho farà la Colla Bastonera Quico Sabaté; l'Associació de Dansa 
Espiritual del Ventre llegirà un poema; el Grup de Treatre Rebrot farà una lectura 



dramatitzada de fragments de la narrativa de Caterina Albert (Víctor Català); també hi 
col·laboraran altres entitats com el JASC, l'Associació Neurològica Amics del Baix 
Montseny i l'Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny. 

Per finalitzar, el músic celoní Joan Colomo llegirà el manifest i interpretarà alguns dels 
seus temes. A més, durant l'acte, intervindrà l'alcalde Joan Castaño i el regidor de 
Comunitat, Jordi Arenas. 

A més, a la Batllòria es commemorarà aquesta diada el divendres 25 de novembre amb 
un sopar de dones. La Presidenta del Consell de Poble, Dolors Lechuga, llegirà el 
manifest i hi haurà activitats diverses com una  lectura de textos per part de membres de 
l'AMPA de l'Escola Montnegre, repartiment de llacets liles confeccionats pel grup de 
costura i exposició del mural fet pel grup de pintura. 

Per participar en el sopar, cal inscriure's a Les Casetes. Cada participant portarà 
quelcom per menjar. 

A part d'aquest acte, des del CIRIG es treballa de manera contínua i coordinada  en la 
prevenció i sensibilització contra la violència de gènere. En aquesta línia, s'imparteixen 
diversos tallers als centres educatius, així com també s'està treballant en la creació d'un 
pla de prevenció, dins el marc del protocol de prevenció i atenció a la violència de 
gènere, aprovat per ple municipal el passat 27 d'abril de 2011. 

Dades sobre violència masclista a Catalunya  (Font: Institut Català de les Dones): 

• La línia d'atenció a les dones en situació de violència (900 900 120) ha rebut, 
de gener a octubre de 2011, 8.745 trucades. D'aquestes, el 92% estan 
relacionades amb l'àmbit de violència en la parella. El 42,4% de les persones 
que han utilitzat aquest recurs, tenen entre 31 i 40 anys i la majoria de les 
trucades (un 87,6%) tractava sobre violència psicològica. 

• A data 4 de novembre, han estat 8 les dones mortes a Catalunya per violència 
masclista a l'àmbit de la parella. 

• Les denúncies interposades per violència masclista en l'àmbit de la parella han 
estat 10.209. 

 
 

Sant Celoni participa en el gran recapte d’aliments  a Catalunya  
La recollida es farà durant el divendres 25 a la ta rda i el dissabte 26 durant tot el 
dia a diferents supermercats   
 
Els dies 25 i 26 de novembre se celebra a tot Catalunya una campanya per a la recollida 
d’aliments per a famílies necessitades. Aquesta campanya està coordinada per la 
Fundació Banc dels Aliments. La situació de crisi ha fet incrementar de manera alarmant 
la demanda d’aquest recurs de primera necessitat i els organitzadors fan una crida a tots 
els ciutadans responsables a col·laborar-hi. A la darrera edició de la campanya es van 
recollir 400 mil kg, enguany l’objectiu és arribar als 800 mil. 
Els punts de recollida d’aliments se situen en supermercats de les cadenes de productes 
alimentaris que hi col·laboren.  
 
A Sant Celoni el Gran Recapte està organitzat per C àritas Parroquial, la Creu Roja i 
l’Ajuntament . Fins al moment, estan confirmats els punts de recollida a MERCADONA, 
LIDL, SIMPLY, CAPRABO i CONDIS. Els celonins i celonines que vulguin col·laborar-hi 
només han d’adquirir algun dels productes bàsics (arròs, llet, conserves de peix, oli…) 



que estaran indicats en els prestatges corresponents de l’establiment, i dipositar-los a la 
sortida. La recollida es farà durant el divendres 25 a la tarda i el dissabte 26 durant tot el 
dia.  
 
Una altra manera de col·laborar-hi és participar com a voluntari en el recapte. Els 
interessats es poden adreçar a Creu Roja 93 867 26 04 o Càritas 93 867 03 42. 

 
 
 
Maria del mar Bonet amb Blaus de l’ànima , aquest dissabte 19 de novembre a 
l’Ateneu  
El concert s’inclou en la programació Entrefestes 
a les 8 del vespre 
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Blaus de l’ànima: més de 20 anys ben a prop és el títol del concert que Maria del Mar 
Bonet acompanyada per Manel Camp al piano, oferiran aquest dissabte 19 de novembre 
a les 8 del vespre a l’Ateneu.  
 
Fa poc més de 20 anys, Maria del Mar Bonet i Manel Camp estrenaven, en una exitosa 
tanda de recitals al Teatre Lliure de Gràcia, a Barcelona, un recull de cançons que 
culminarien amb l'edició, un any després, del celebrat treball discogràfic Ben a prop. 
Commemorant l’efemèride, tots dos artistes s’han retrobat a l’estudi d’enregistrament per 
a festejar-ho, fent de nou aquell repertori i afegint-hi totes aquelles noves cançons que 
han anat fent darrerament, actuant plegats als escenaris.  
 
D’aquesta manera, combinen els aires mediterranis de la cantant mallorquina en la seva 
vessant més jazzística i el mestratge d’un dels grans del piano. El concert té una durada 
d’1 hora i 30 minuts.  
 
El preu general de l’entrada és de 10 euros; Menors de 14 anys o majors de 65: 5 euros; 
Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove: 5 euros i menors de 2 anys: gratuït.  La venda 
d’entrades tindrà lloc mitja hora abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre Municipal 
Ateneu. 
 
 
Divendres 25 de novembre a les 12.20 h, nova prova de sirenes d’accident químic  
La ciutadania no cal que faci res 
 
El proper divendres 25 de novembre  es durà a terme a Sant Celoni una prova de so de 
les sirenes de la xarxa general d’alarmes i comunicacions de protecció civil adscrita al 
Pla del Sector Químic de Catalunya, PLASEQCAT.  
 
Els horaris previstos d’activació són els següents:  

• Hora d’activació de les sirenes en alerta: 12.20 h 
• Hora d’activació de les sirenes en fi d’alerta: 12.30 h 

 
A més de Sant Celoni , també es faran sonar les sirenes a tots els municipis de 
Catalunya on hi ha instal·lades sirenes per risc químic. 
 
En el cas de Sant Celoni recordem que hi ha instal·lades un total de 3 sirenes que donen 
cobertura al nucli de Sant Celoni (Ateneu i les Borrelles) i al nucli de la Batllòria (en el 
seu límit amb el Polígon Industrial de Gualba).  
 
Els objectius d’aquest tipus d’exercici són varis: 

- Donar a conèixer i familiaritzar a la població amb els tipus de sons de les 
sirenes. 



- Avaluar la cobertura acústica de les sirenes i detectar possibles zones de 
població afectades on no se sentin les sirenes per tal de prendre les mesures 
pertinents. 

- Comprovar el bon funcionament dels sistemes d’activació de les sirenes.  
 
En aquesta ocasió, la ciutadania no ha de fer res ja que no es tracta de cap simulacre, 
sinó d’una prova de funcionament de la xarxa d’alarmes. De fet, la previsió és que aquest 
tipus de proves es segueixin de forma periòdica, cada sis mesos.  
 
 
Continuen les entrevistes de Punt 7 Ràdio als 4 gru ps polítics amb representació al 
consistori  
L’espai setmanal s’emet cada dimarts de novembre a les 21 h 
  
L’emissora municipal emet cada dimarts de novembre a les 21 h una entrevista a cada 
un dels grups municipals que formen part del consistori celoní. Tenen una duradad’uns 
30 minuts i són amb preguntes tancades: totes les formacions responen a les mateixes 
preguntes. El qüestionari va orientat a conèixer com veuen Sant Celoni, quines són les 
prioritats que té cada grup i quin paper jugaran en aquest mandat.  
 
De moment ja s’han emès les “Entrevistes als polítics celonins” amb Iniciativa per 
Catalunya-Verds i Carmen Montes i la CUP amb Montserrat Vinyets. Els propers 22 i 29 
de novembre serà el torn de Convergència i Unió i el grup del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, respectivament. 
 
Aquest espai es reemet els diumenges de la mateixa setmana a les 2 del migdia. A més 
també es poden escoltar a través d’Internet a l’apartat de programes especials de ràdio a 
la carta www.santceloni.cat/radio. 
 

 
 
Arrenca la 15a edició del Voluntariat per la llengu a a Sant Celoni amb 13 parelles 
lingüístiques  
 
El dimarts 15 de novembre a les 19.30 hores, al Sax Sala (carrer de Montserrat, 28), una 
quinzena de persones van assistir a la presentació de la 15a edició del Voluntariat per 
la llengua  a San Celoni. Durant la presentació, els voluntaris veterans van explicar als 
nous en què consisteix el programa i van donar algunes indicacions a partir de la seva 
experiència en el programa.  També es va repartir material de suport i es van explicar els 
avantatges del carnet del Voluntariat, consistents en descomptes i entrades 2x1 en 
nombrosos teatres i museus de Catalunya, com l’espectacle musical Cop de Rock! de 
Barcelona. 
 
Actualment, 13 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 socis. 
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, http://www.facebook.com/ocsantceloni ). 
 


