
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 11 de juny de 2015 
 
 

• Renovats els convenis de col·laboració amb Càritas,   Creu Roja, 
Associació Neurològica i Catalunya contra el Càncer . Duen a terme 
tasques relacionades amb serveis socials, salut i a liments 
 

• Recapte d'aliments per a famílies celonines aquest divendres i dissabte 
als supermercats del municipi . Es necessita sobretot llet, farina, oli, sucre, 
galetes, detergent, llaunes de peix i cereals infan tils 
 

• Sortida guiada per Maribaus i el centre de la Vila amb l'app Natura Local. 
T'hi apuntes? 
 

• Una setantena de persones gaudeixen del 64è Homenat ge a la gent gran 
de la Batllòria 
 

• Campanya del Club Esportiu Sant Celoni per promoure  el futbol femení 
 

• Ple de constitució de l’Ajuntament de Sant Celoni 2 015/2019 i elecció de 
l’alcalde o alcaldessa. Dissabte a les 12 h a la Sa la de Plens.  
 

 
 
 
Renovats els convenis de col·laboració amb Càritas,   Creu Roja, Associació 
Neurològica i Catalunya contra el Càncer  
 
Duen a terme tasques relacionades amb serveis socia ls, salut i aliments 
 

Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny, Càritas Sant Celoni, l'Associació Neurològica 
Amics Baix Montseny i la Junta local de Catalunya contra el Càncer han renovat avui 
els convenis anuals de col·laboració amb l'Ajuntament, per un valor global de 67 mil 
euros. Aquests convenis tenen la finalitat de donar suport la rellevant tasca 
comunitària que desenvolupen aquestes entitats en els seus respectius àmbits 
d'actuació 
 
Durant l'acte de signatura l'alcalde, Joan Castaño, ha recordat i “agraït profundament 
el treball  sovint silenciós”  que fan les entitats i ha fet palès el “suport 
incondicional del municipi a les entitats socials q ue treballen per les persones”.  
 
Pel que fa Creu Roja  es concreta una aportació municipal de 43.463 euros per 
realitzar accions en els àmbits de protecció civil, voluntariat i formació en salut; 
intervenció social en el servei d’aliments i intervenció en serveis de salut (serveis 
preventius amb vehicles i personal adient, en actes i activitats d'interès públic de tipus 
cultural, esportiu, etc). 
 



Càritas rep 15.500 euros, per destinar al Servei d'Aliments, organització d’un recapte i 
compra de material i aliments per a nadons.  
 
El conveni amb l'Associació Neurològica  Amics Baix Montseny  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. 
 
El conveni amb la Junta local de 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. 
 
Per tal d'assegurar del correcte desenvolupament dels acords, cada conveni preveu 
sistemes de seguiment periòdic, amb representants de cada entitat i de l'Ajuntament.  
 
 
 
Recapte d'aliments per a famílies celonines aquest divendres i dissabte als 
supermercats del municipi  
Es necessita sobretot llet, farina, oli, sucre, gal etes, detergent, llaunes de peix i 
cereals infantils 

Les entitats socials de Sant Celoni Càritas i Creu Roja, amb el suport de l'Ajuntament 
organitzen un recapte d'aliments per a ajudar a famílies del municipi. La recollida 
d'aliments tindrà lloc als supermercats del municipi durant dos dies: divendres 12 i 
dissabte 13 de juny, de 10 a 21 h. Sobretot, es necessita llet, farina, oli, sucre, galetes, 
detergent, llaunes de peix i cereals infantils. 

 

 
Sortida guiada per Maribaus i el centre de la Vila amb l'app Natura Local. T'hi 
apuntes?  
 
L'aplicació gratuïta de Natura Local per a mòbils i tauletes permet fer 4 rutes des del 
nostre municipi, entre elles l'organitzada pel dissabte 13 de juny al matí per Maribaus i 
el centre de la Vila. La visita començarà a les 10 al Parc de la Rectoria Vella amb la 
presentació de l'aplicació que recull rutes de natura en diversos municipis de 
Catalunya. Tot seguit començarà la ruta que permetrà fer un tastet de natura i conèixer 
els elements patrimonials més destacats de Sant Celoni. 

Un cop finalitzat l'itinerari, a les 12.30 h, es podrà gaudir d'un pica-pica amb productes 
artesans del nostre municipi que s'oferirà al claustre de l'Oficina de Turisme. 

Si voleu participar us podeu inscriure de forma presencial a l'Oficina de Turisme o 
a través del correu electrònic  turisme@santceloni.cat indicant el número de 
participants i un telèfon de contacte. 

 
Una setantena de persones gaudeixen del 64è Homenat ge a la gent gran de la 
Batllòria  



Diumenge 7 de juny, la Batllòria va organitzar el 64è Homenatge a la gent gran. Una 
setantena de persones van compartir un dinar de germanor al menjador de l'Escola 
Montnegre. Durant l'acte de cloenda es va lliurar la placa a la persona de més edat de 
la Festa que enguany va ser la senyora Maria Rovira, de 87 anys. A nivell institucional 
hi varen assistir, l'alcalde Joan Castaño, el regidor de Comunitat, Oscar Caño i la 
presidenta del Consell de Poble, Dolors Lechuga. 

La diada l'organitza el Patronat de la gent gran de la Batllòria amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Sant Celoni. 

 
 
Campanya del CE Sant Celoni per promoure el futbol femení  

El Club Esportiu Sant Celoni organitza una campanya per promoure el futbol femení. 
Per això organitzen una jornada de portes obertes el dissabte 20 de juny a les 10  del 
matí al camp municipal amb entrenaments, jocs esportius, jocs d'aigua, pica-pica i 
altres sorpreses. Hi estan convidades totes les noies d'entre 3 i 18 anys que juguin o 
que els hi agradaria jugar a futbol. La persona de contacte és en Marc (653 98 34 41 
marcfutfem@gmail.com) 
 

Ple de constitució de l’Ajuntament de Sant Celoni 2 015/2019 i elecció de l’alcalde 
o alcadessa. Dissabte a les 12 h a la Sala de Plens  
 
Aquest dissabte a les 12 del migdia tindrà lloc a la Sala de plens de l’Ajuntament el ple 
de constitució del nou consistori 2015/2019 i l’elecció del nou alcalde o alcaldessa. En 
aquesta ocasió el ple no tindrà presidència. Hi haurà una mesa d’edat, formada pels 
regidors o regidores de més i de menys edat assistits pel secretari de la corporació. 
Per començar, els 17 nous regidors i regidores hauran de prometre o jurar el seu 
càrrec i d’aquesta manera quedarà constituït l’Ajuntament. Tot seguit, hi haurà l’elecció 
de l’alcalde o alcaldessa entre els candidats caps de llista dels diferents grups. La 
taula d’edat s’encarregarà de fer l’escrutini dels vots i anunciar el resultat. Si algun 
candidat o candidata obté la majoria absoluta, amb un mínim de 9 regidors, serà 
proclamat alcalde. Si no és així, quedarà automàticament proclamat alcalde o 
alcaldessa qui encapçali la llista més votada.  

 

 


