
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 15 d’octubre de 2015 
 
 

• Sant Celoni acull una jornada  per tractar  sobre l a detecció i prevenció 
dels maltractaments a persones grans  
 

• Els ajuntaments del Baix Montseny es coordinen per atendre l’arribada de 
persones refugiades de Síria 

 
• Sant Celoni commemora el 75è aniversari de l’afusel lament del president 

Companys amb la presentació del llibre El viatge de Company.  
 

• L’alcalde Francesc Deulofeu i una cinquantena de ce lonins donen suport  al 
president Mas pel 9N  

 
• Primera reunió per renovar el Consell de Poble de l a Batllòria  

 
• Finalitzada la remodelació de la Carretera Vella  

 
• Mostra de tapes i platets de tardor  a la plaça de Vila aquest dissabte de 19 a 

23 h 
 

• Un centenar de persones van participar a les visite s guiades per conèixer el 
patrimoni celoní  

 
• S’obre el període d’inscripcions del Voluntariat pe r la llengua a Sant 

Celoni 
 

• Marduix Titelles i Jaume Arnella presenten l’espect acle “Una esperança” 
en el marc de l’exposició de la Rectoria Vella  
 

• Al Teatre Municipal Ateneu, aquest dissabte The gos pel jam amb la Karol 
Green 

 
 
 
 
 
 
 
Sant Celoni acull una jornada  per tractar  sobre l a detecció i prevenció dels 
maltractaments a persones grans  
 
Una trentena de professionals dels àmbits de la salut, serveis socials i seguretat 
ciutadana s’han reunit avui a Sant Celoni per parlar de la detecció i prevenció dels 
maltractaments a persones grans. La jornada ha permès aproximar-se més a la realitat 



que estan patint algunes persones grans,  obtenir més formació per tal de realitzar un 
treball més eficient i recollir propostes per un abordatge estable de la problemàtica. 
 
Al Baix Montseny funciona des del 2009  una comissió de treball integrada per 
diversos ajuntaments que treballen conjuntament en relació aquesta temàtica amb el 
suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de 
professionals de l’associació  EIMA (Associació per a la investigació del maltractament 
a les persones grans). Des d’aquesta comissió i, juntament amb altres municipis de la 
província de Barcelona, s’han elaborat diversos documents com la Guia local per fer 
front als maltractaments de les persones grans i l’Instrument de recollida d’informació 
per a casos de maltractaments a les persones grans. 
 
La regidora de Comunitat, Magalí Miracle, ha donat la benvinguda, encoratjant a seguir 
aprofundint en el tema, acompanyada de Pilar Martínez, directora del Programa 
d’Envelliment Actiu i Autonomia Personal de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona, i de Jordi Muñoz (jurista d’EIMA) que ha estat el conductor de 
la sessió. 
 
L’alcalde, Francesc Deulofeu ha tancat la jornada agraint el compromís i participació 
dels professionals del territori i el lideratge de la Diputació de Barcelona, i ha ressaltant 
la importància del treball multidisciplinar i en xarxa per obtenir èxits, també en aquest 
front. 
  
 
 
Els ajuntaments del Baix Montseny es coordinen per atendre l’arribada de 
persones refugiades de Síria  
 
Fins a 11 ajuntaments del Baix Montseny es van reunir el 8 d’octubre a Sant Celoni  de 
cara a  de dibuixar possibles marcs de cooperació davant l’arribada de persones 
refugiades de països amb conflictes armats. 
 
La regidora de Comunitat, Magalí Miracle, va obrir la reunió donant compte de les 
informacions més recents referides al procés d’arribada, que el mateix matí li havia 
traslladat el Director general d’immigració de la Generalitat de Catalunya. Entre d’altres 
aspectes va indicar que la gestió del contingent, estimat inicialment en 15.000 
persones, correspondrà al Departament de Governació i, que es preveu que l’arribada 
es produirà el més de desembre o gener, provinent de Grècia. Els recursos econòmics 
associats a l’acollida procedents de la Unió Europea els distribuirà l’Estat espanyol,  
gestionats –probablement- per entitats especialitzades en aquesta tipologia de 
situacions, com ara Creu Roja. 
 
Les intervencions d’alcaldes i regidores varen permetre conèixer de primera mà les 
diverses iniciatives que s’han impulsat als municipis per preparar l’acollida, constatant-
se un sòlid i alhora expectant, moviment solidari entre la ciutadania. 
 
Es va acordar mantenir el contacte i compartir informació que es vagi rebent al 
respecte, deixar oberta la porta a establir aspectes homogenis en les línies d’acollida i 
instar a la Generalitat que proposi una sistemàtica que reforci aquesta homogeneïtat. 
 
 
 
Sant Celoni commemora el 75è aniversari de l’afusel lament del president 
Companys amb la presentació del llibre El viatge de Companys 
 



Per commemorar el 75è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, 
l’Ajuntament de Sant Celoni va organitzar la presentació del llibre El viatge de 
Companys a càrrec dels seus autors Antoni Tortajada i Eloi Vila. L’acte va tenir lloc 
dimarts 13 d’octubre a la Sala Bernat Martorell que es va omplir de persones 
interessades a escoltar les anècdotes i explicacions sobre la vida de Companys de la 
veu dels dos periodistes. L’acte va comptar amb la col·laboració d’Òmnium cultural 
Baix Montseny i la Llibreria Alguer 7.  
 
 
 
L’alcalde Francesc Deulofeu i una cinquantena de ce lonins donen suport  al 
president Mas pel 9N  
 
L'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, juntament amb una cinquantena de 
celonins i celonines, han participat aquest matí a l'acte de suport al President de la 
Generalitat, Artur Mas, davant la seva citació a declarar com a imputat per la consulta 
del 9-N. També hi han assistit diversos alcaldes del Baix Montseny. 
 
 
 
Primera reunió per renovar el Consell de Poble de l a Batllòria  
 
La presidenta del Consell de Poble de la Batllòria, Helena Lagarda, es va reunir el 13 
d'octubre amb una vintena de batlloriencs i batllorienques amb l'objectiu de renovar i 
donar una empenta a aquest òrgan de cara a fer-lo més funcional i operatiu.  La 
voluntat de tots els participants a la reunió va ser de convertir el Consell de Poble en 
una veritable veu de la Batllòria, on s'hi apleguin les idees i inquietuds en benefici del 
poble;  un espai on els veïns i veïnes que en siguin membres vulguin implicar-se i 
treballar perquè funcioni. Totes les persones que hi estiguin interessades s'hi poden 
apuntar fins el 15 de novembre presentant una instància a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana de la Batllòria, a la Unió Batllorienca. La renovació del Consell de Poble ja 
ha començat i ho ha fet estrenant una nova imatge identificativa.   
 
 
Finalitzada la remodelació de la Carretera Vella  
 
La carretera Vella ja ha recuperat la normalitat viària després de les obres al tram 
comprès entre Anselm Clavé i Roger de Flor iniciades el mes de febrer. Les obres han 
permès canviar els paviments de les voreres i la calçada, substituir la xarxa de 
sanejament, semi soterrar part de les instal·lacions d'electricitat i telefonia, i adequar la 
xarxa existent de subministrament d'aigua potable. Amb aquesta actuació es completa 
la reurbanització del primer tram de la carretera Vella realitzat el 2002, es millora el 
paisatge urbà i es facilita un passeig més agradable i tranquil per als vianants. Durant 
les properes setmanes s’acabarà d’ajustar alguns detalls que queden pendents.  
 
 
Mostra de tapes i platets de tardor  a la plaça de Vila aquest dissabte de 19 a 23 h  
 
En el marc de la Tardor Gastronòmica, l’Ajuntament de Sant Celoni i el col·lectiu Sant 
Celoni Cuina organitza per aquest dissabte, una mostra de tapes i platets de tardor. 
Tindrà lloc a la plaça de la Vila de les 7 de la tarda a les 11 del vespre i els tiquets es 
vendran el mateix dia a un preu de 2,50 euros que inclou la tapa més una canya, got 
de refresc o copa de vi.  
 



A la mostra hi participaran 5 establiments celonins: 3JJJ, El Racó d’en Marc, la Bona 
Teca, Mandâla i Nemo.  
 
 
 
Un centenar de persones van participar a les visite s guiades per conèixer el 
patrimoni celoní  
 
Les visites guiades del Sant Celoni medieval i de l'església parroquial barroca que es 
van fer aquest cap de setmana, com cada any, van ser un èxit i van tenir una gran 
quantitat de públic. El dissabte, 50 persones van fer l'itinerari medieval, des de Sant 
Martí de Pertegàs al barri de la Força. La visita de l'església parroquial, amb el 
esgrafiat barrocs més destacats de Catalunya, va aplegar més de 30 persones, tot i 
que quan es feia l'explicació de la façana a la plaça de l'església, la quantitat de gent 
es va arribar a doblar. Aquest és el 14è any que Sant Celoni participa a les Jornades 
Europees del Patrimoni. 

 

 
S’obre el període d’inscripcions del Voluntariat pe r la llengua a Sant Celoni  
 
                   
Un any més s’obre el període d’inscripcions pel Voluntariat per la llengua, un programa 
que posa en contacte una persona que parla català de manera habitual amb una altra 
que, tot i tenir els coneixements bàsics per parlar-lo, encara no s’ha atrevit a usar el 
català.  
 
El programa va adreçat a persones majors de 18 anys i suposa un compromís mínim 
de 10 hores (una hora a la setmana durant deu setmanes) per tal de trobar-se on 
vulguin i parlar tenint en compte que no hi ha cap tipus de condicionament pel que fa 
als temes de conversa. La participació al Voluntariat per la llengua facilita que les 
persones, que tenen coneixements de llengua catalana i encara no la parlen, guanyin 
prou fluïdesa per incorporar-la de manera natural en les activitats quotidianes, laborals 
o de relació social. I a la vegada fa que les persones que parlen habitualment el català 
no canviïn de llengua si s’adrecen a persones desconegudes o bé es pensen que el 
seu interlocutor és originari de fora de Catalunya.  
 
Tant si vols deixar-te anar a parlar en català, com si vols ajudar a algú a fer-ho, 
adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni fins al 31d’octubre i dóna les teves 
dades personals: nom, cognoms, edat, adreça complet a, telèfon i adreça 
electrònica. Nosaltres ens posarem en contacte amb tu. 

 
Oficina de Català de Sant Celoni, Rectoria Vella 

Parc de la Rectoria Vella, s/n 
Tel. 93 864 12 13  santceloni@cpnl.cat 

Facebook: www.facebook.com/ocsantceloni 
 

 
 
Marduix Titelles i Jaume Arnella presenten l’espect acle “Una esperança” en el 
marc de l’exposició de la Rectoria Vella  
 
Aquest dissabte, dia 17 d’octubre, a les 7 del vespre, hi haurà l’espectacle “Una 
esperança”, de Marduix Titelles i Jaume Arnella a la capella de la Rectoria Vella. 



L’espectacle està inclòs dins de les activitats paral·leles que es fan amb motiu de 
l’exposició “Set artistes interpreten poetes catalans”, que es pot veure a la Rectoria 
Vella fins l’1 de novembre. 

A la mostra col·lectiva hi participen Glòria Auleda, Núria Rossell, Rob Dubois, Carles 
Puche, Xavi Plana, Martí Pey i Stefano Puddu. 

 

Al Teatre Municipal Ateneu, aquest dissabte The gos pel jam amb la Karol Green  

Dins la programació A l'Ateneu octubre-desembre 2015 aquest dissabte 17 d’octubre a 
les 8 del vespre, The gospel jam amb Karol Green. 

Karol Green  (direcció) 
Adri González , Antonio Torres  i Jordi Blanes  (músics) 
Participants del Gospel jam  (cors) 

Karol Green creu que la música és un llenguatge universal que tothom pot entendre, 
aprendre i compartir, alhora que ens uneix espiritualment. Al gospel li diu 
GOODSPELL i creu que aquesta música promou el bé comú de tots, considera a 
tothom per igual i, cantant-la o sentint-la, ens fa sentir bé (= GOOD). Amb paraules 
seves: Utilitzant la veu i cantant amb d'altres, estimulem l'energia vital. Ens fa forts i 
contents, i per això he pensat que seria una bona idea que les persones que cantem 
en corals de Gospel d'arreu de Catalunya compartíssim una estona, un espai, uns 
temes en una experiència original: una Jam de Gospel on podrem sentir els músics i 
els solistes d'arreu, formar un gran cor i gaudir junts de tantes veus. 

Després de tota una jornada de feina, The gospel jam, ens proposa un concert per 
ensenyar-nos la seva música i el seu directe. 

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €. Sopar + 
espectacle: de 19 a 25 € 

Venda d'entrades: 

• Al Centre Municipal d'Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a 
13h i de 17 a 20h. 

• En línia a www.santceloni.cat/alateneu 
• A les taquilles del teatre, una hora abans de l'espectacle. 

 


