
 

 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 22 de gener de 2015 
 
 

• L'Ajuntament de Sant Celoni instal·la 3 nous desfib ril·ladors: a la plaça de 
la Vila, al Mercat municipal i a la plaça de l’Esgl ésia de la Batllòria. Des del 
2012 se n’han instal·lat 6 repartits entre el Camp Municipal d'Esports, 
l'Ateneu, el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, Sax Sala, les 
Pistes d’atletisme i l’Escola Montnegre i Camp de f utbol de la Batlloria 

 
• La Policia de proximitat dóna consells de seguretat  a la gent gran. Un 

centenar de persones assisteixen a les xerrades 
 

• Inauguració de l’exposició Estels, ermites i esglesioles del Montseny. 
Fotografies de Mariano Pagés , aquest dissabte a les 19 h a la Rectoria 
Vella. Durant l’acte d’inauguració es presentarà el  llibre del mateix títol 
 

• Nou impuls a la música del Baix Montseny:  Obertes les inscripcions pel 
concurs Sant Celoni Sona i per tocar al Session’s’S ona previst pel 21 de 
març 

 
 

 
L'Ajuntament de Sant Celoni instal·la 3 nous desfib ril·ladors: a la plaça de la Vila, 
al Mercat municipal i a la plaça de l’Església de l a Batllòria  
 
Des del 2012 se n’han instal·lat 6 repartits entre el Camp Municipal d'Esports, 
l'Ateneu, el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, Sax Sala, les Pistes 
d’atletisme i l’Escola Montnegre i Camp de futbol d e la Batllòria 

Durant els propers dies, l’Ajuntament de Sant Celoni instal·larà 3 nous desfibril·ladors 
externs automàtics (DEA) a diversos punts del municipi que permetran actuar de 
manera immediata en cas que una persona pateixi una aturada cardíaca. S’instal·laran 
a llocs on habitualment s’hi concentra un important nombre de persones, com la plaça 
de la Vila, el Mercat Municipal i la plaça de l’Església de la Batllòria.  

L’Ajuntament va començar a instal·lar desfibril·lad ors el 2012 , amb el Camp 
Municipal d’Esports 11 de Setembre, l’Ateneu, l’escola Montnegre compartit amb el 
Camp de futbol de la Batllòria i el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes. De 
fet en aquest darrer equipament, el febrer de 2014, el DEA va permetre recuperar les 
constants vitals d’un usuari que va patir una aturada cardíaca mentre feia esport.  
 
El 2014, any en què la Marató de TV3 es va dedicar a les malalties del cor, es van 
instal·lar dos desfibril·ladors a la zona esportiva de Can Sans – Pistes d’atletisme i a 
Sax Sala, Centre de formació i ocupació del Baix Montseny. Durant aquest 2015, a 
més dels 3 que s’instal·laran durant els propers dies, l’Ajuntament té la voluntat 
d’ampliar-ho a altres emplaçaments.  



Els desfibril·ladors són automàtics, del tot segurs i molt senzills d’utilitzar, de manera 
que el pot fer servir qualsevol persona encara que no tingui cap tipus de formació 
mèdica. Només amb l’obertura de la tapa, el desfibril·lador comença a donar unes 
instruccions molt clares per a la col·locació dels elèctrodes, analitza les constants vitals 
del pacient i, en cas que s’hagi d'efectuar una descàrrega, ho fa tot sol, sense que 
l'usuari hagi de realitzar cap maniobra complementària, ni tan sols prémer un botó. 

Tot i això, Creu Roja de Sant Celoni ha format al personal que treballa en aquests 
equipaments per a l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics. 
 

 
La Policia de proximitat dóna consells de seguretat  a la gent gran  
 
Un centenar de persones grans han assistit a les tres xerrades sobre seguretat i 
autoprotecció que el servei de proximitat de la Policia local de Sant Celoni ha 
organitzat aquesta darrera setmana. Concretament, s’han fet a l'Esplai de la Gent 
Gran de Sant Celoni, al Centre de Dia Indaleci Losilla i a les Casetes de la Batllòria.  

Al llarg de més d'una hora, els agents han explicat als assistents què han de fer per 
evitar ser víctimes dels furts i les estafes més típiques. 

 
 
 
 
Inauguració de l’exposició Estels, ermites i esglesioles del Montseny. 
Fotografies de Mariano Pagés , aquest dissabte a les 19 h a la Rectoria Vella  
 
Durant l’acte d’inauguració es presentarà el llibre  del mateix títol 
 
Aquest dissabte 24 de gener a les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració de l’exposició 
Estels, ermites i esglesioles del Montseny. Fotografies de Mariano Pagés que es podrà 
a la Rectoria Vella fins el 15 de març. Durant l’acte d’inauguració es presentarà el llibre 
del mateix títol.  

Estels, ermites i esglesioles del Montseny és un treball fotogràfic que recull 
l'arquitectura religiosa de la muntanya, fent un recorregut nocturn per 21 municipis 
entre les comarques d'Osona, el Vallès Oriental i la Selva. Són fotografies de temples 
de petita escala disseminats pel massís i el seu entorn. La totalitat de l'obra s'ha 
realitzat durant la nit, sovint en condicions de foscor total i agafant els edificis com a 
protagonistes. El patrimoni -religiós, arquitectònic i cultural- és l'eix del treball, i es 
representa d'una manera inèdita, amb un caire artístic i amb marcats contrastos de 
temps, velocitat, foscor i lluminositat. 

La tècnica: per a una millor comprensió de l'obra, es pot assenyalar que les imatges de 
la mostra són, naturalment, fotografies. Es tracta de creacions que van ser generades 
a partir d'un treball in situ amb la llum. El resultat final no és producte d'un collage, un 
muntatge o clonatges amb photoshop o programes de disseny gràfic. Només compta 
amb la manipulació necessària del revelat digital. En condicions de foscor total es 
realitzen fotografies de llarguíssima durada, on l'arquitectura és il·luminada amb 
espelmes, llanternes o cops de flash segons el cas. Mentrestant, durant l'extens 
període de temps que dura la captació de la imatge, la rotació del planeta es manifesta 
deixant l'empremta lluminosa que escriuen les estrelles sobre el sensor de la càmera. 



Horari de visita: dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre. Diumenges i festius 
de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. 
 
Visita guiada a càrrec del fotògraf: diumenge 8 de març a les 6 de la tarda 
 
 
 
Nou impuls a la música del Baix Montseny  
Obertes les inscripcions pel concurs Sant Celoni So na i per tocar al 
Session’s’Sona  
 
El concurs Sant Celoni Sona  obre inscripcions fins el 12 de febrer 
Des d'ara i fins el 12 de febrer, els grups que ho desitgin tenen temps per inscriure's al 
Concurs de grups locals de música Sant Celoni Sona, dins el programa de promoció 
dels grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny que impulsa 
l'Ajuntament de Sant Celoni. Les inscripcions es poden fer on line, a través del 
formulari disponible a www.santceloni.cat/fromularis o bé en persona, a les oficines de 
l’equipament municipal Ateneu-CME (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 5 a  8 
del vespre.  

L'objectiu del concurs és proporcionar i difondre els grups de música amateurs o 
semiprofessionals del Baix Montseny. Hi poden participar tots els grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny, tret dels guanyadors de les edicions 
des de 2007 fins el 2014. Entenem per Baix Montseny les poblacions següents: Breda, 
Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i 
Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve i 
Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni; i que, com 
a mínim, 1 dels seus membres sigui d'un d'aquests pobles. 

De tots els grups, el jurat en seleccionarà 4 que seran els que passaran a la final que 
tindrà lloc dissabte 28 de març  a la Sala Petita de l'Ateneu. El premi consisteix en 
l'enregistrament, masterització i edició d'un EP, 5 temes, a un estudi de gravació 
professional. 

 

S'obre el període d'inscripció al Sessions'n'Sona, una jornada de directes a la 
Sala petita de l’Ateneu prevista pel 21 de març 
 
El dissabtes 21 de març la Sala Petita es convertirà en una plataforma experimental on 
els grups proven els seus nous sons i directes davant el públic 

Des d'ara i fins el 12 de febrer està obert el període d'inscripció a la jornada de 
concerts Sessions'n'Sona, dins el programa de promoció dels grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny que impulsa l'Ajuntament de Sant 
Celoni. Les inscripcions es poden fer on line, a través del formulari disponible a 
www.santceloni.cat/formularis o bé en persona, a les oficines de l’equipament 
municipal  Ateneu-CME (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 5 a  8 del vespre. 

L'objectiu dels Sessions'n'sona és proporcionar un espai on els grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny puguin tocar. D'aquesta manera la 
Sala Petita de l'Ateneu es converteix en una plataforma experimental on els grups 
aprofiten per provar els seus nous sons i els seus directes, es posen en contacte amb 
el públic i es donen a conèixer. 



Hi poden participar tots els grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix 
Montseny. Entenem per Baix Montseny les 15 poblacions següents: Breda, Campins, 
Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i Viabrea, 
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni; i que, com a mínim, 1 dels seus membres 
sigui d'un d'aquests pobles. 

L'organització, juntament amb els grups, treballaran en la posada en escena d'una sola 
sessió pel 2015, en un format diferent al dels darrers anys. Aquesta sessió tindrà lloc a 
la Sala Petita de l'Ateneu, i hi tocaran tots els grups que ho desitgin. Cada grup podrà 
tocar un màxim de 30 minuts, tot i que, depenent de la quantitat de grups que 
s'apuntin, potser haurà de ser menys temps. 

 


