
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 3 de març de 2016 
 
 

• La Junta Local de Seguretat confirma el descens dels delictes al municipi, 
especialment els robatoris. El delegat del Govern de la Generalitat va 
participar a la reunió celebrada ahir dimecres 

 
• No et perdis cap de les activitats programades a Sant Celoni i la Batllòria 

per a commemorar el Dia Internacional de la Dona! 
 

• Prop d’un centenar de persones segueixen la xerrada sobre tràmits 
d’estrangeria organitzada per l’Ajuntament 

 
• La Biblioteca busca voluntaris per llegir en veu alta i ajudar en el préstec 

a domicili. Es tracta del projecte Bibliosalut  
 

• Torna la programació familiar amb un espectacle de titelles aquest 
diumenge a les 12 h a Teatre Ateneu. Compreu l’entrada a 
www.santceloni.cat/programaciofamiliar 

 
• L’Ajuntament organitza un taller sobre la diabetis infantil per a mestres i 

monitors el 18 de març Inscripcions a www.santceloni.cat/formularis 
 

• Inscripcions obertes als exàmens oficials d'anglès de la Universitat de 
Cambridge que es faran al Sax Sala 

 
 
 
 
La Junta Local de Seguretat confirma el descens dels delictes al municipi, 
especialment els robatoris   
El delegat del Govern de la Generalitat va participar a la reunió celebrada ahir 
dimecres 
 
La Junta Local de Seguretat reunida dimecres 2 de març va fer un repàs a les 
actuacions i resultats de l’any 2015 que confirmen el descens dels fets delictius al 
municipi, entre els quals destaca la davallada dels robatoris. Pel que fa la totalitat dels 
delictes (contra el patrimoni, les persones, la salut pública, l’ordre públic, la seguretat 
del trànsit, etc) s’ha registrat un descens d’un 12,2 %, els robatoris amb força han 
disminuït un 35 % i els robatoris a empreses i establiments s’han reduït en un 81 %.  
 
Durant l’any 2015 la Policia Local ha fet un total de 14.670 serveis, dels quals 2.548 
pertanyen a serveis assistencials i 1.295 per part dels agents de proximitat, fet que 
suposa un augment del 42% respecte l’any anterior. 

 
La Junta Local de Seguretat, presidida per l'alcalde, estableix les polítiques de 
seguretat local i fixa els criteris de coordinació, col·laboració i cooperació dels diversos 



cossos de policia i altres serveis de seguretat que actuen al municipi. Durant la sessió 
de la Junta, que va comptar amb la participació del delegat del Govern de la 
Generalitat, Miquel Àngel Escobar, es va destacar  la bona col·laboració existent entre 
els dos cossos, Policia Local i Mossos d’Esquadra.  
 
A la Junta Local de Seguretat d’ahir dimecres hi va assistir l’alcalde Francesc 
Deulofeu, el delegat del Govern de la Generalitat, Miquel Àngel Escobar, el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Àlex Vivancos, l’inspector cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra 
de Granollers, Francesc Félez , el sotsinspector cap dels Mossos d’Esquadra de Sant 
Celoni, Francesc Marsol, el sergent sotscap de Mossos de Sant Celoni, Joaquim León, 
l’inspector cap de la Policia Local, Albert Brunet i el sergent de la Policia Local, Sergi 
Boronat. 
 
 
 
 
No et perdis cap de les activitats programades a Sant Celoni i la Batllòria per a 
commemorar el Dia Internacional de la Dona! 

Per a commemorar el Dia Internacional de la Dona, la PIEG –Plataforma d’Iniciatives 
per l’Equitat entre Gèneres-  i diverses entitats de Sant Celoni i la Batllòria han 
programat  divereses activitats, entre les que cal destacar la del diumenge 6, que es 
representarà Clau de lluna a l’Ateneu, un espectacle multidisciplinar sobre la figura 
de la dona dins de la història de la música protagonitzat per la Companyia Clara 
Schumann i obert a totes les dones que hi vulguin prendre part.   

Actes programats pel Dia Internacional de la Dona a Sant Celoni i la Batllòria: 

Divendres, 4 de març 

• Sopar de carmanyola i ball 
A les 20 h, al menjador de l'Escola Montnegre de la Batllòria 
Cal inscriure's a la Unió Batllorienca (tel. 93 847 21 19) abans del dia 3 de 
març! 
Organitza: PIEG  

Diumenge, 6 de març 

• Opera Collage Clau de Lluna 
A les 18.30 h, a la Sala Petita de l’Ateneu 
Entrada lliure, fins completar l'aforament 
Organitza: PIEG 

Dimarts, 8 de març 

• Acció commemorativa pel Dia Internacional de les Dones: Juntes som 
més fortes 
A les 18 h, a la plaça de la Vila 
Organitza: La Clau, CUP i Assemblea de Joves de Sant Celoni. 

Dissabte, 12 de març 

• Taller sobre coeducació: Educar els infants en la igualtat 
a càrrec de Yolanda Valiente, directora de l’Escola Bressol Municipal El Blauet 



A les 11.30 h, a la sala polivalent de La Clau 
Organitza: La Clau, CUP i Assemblea de Joves de Sant Celoni 
 

• Cinefòrum: Pride, de Matthew Warchus 
A les 18 h, a la sala polivalent de La Clau 
Organitza: La Clau, CUP i Assemblea de Joves de Sant Celoni 
 

• Concert en acústic 
A les 23 h, a la Taberna de l’Avern, a La Clau 
Organitza: La Clau, CUP i Assemblea de Joves de Sant Celoni 

Diumenge, 13 de març 

• Caminada a Can Puig 
A les 9 h, sortida i arribada a la plaça de l’Església de la Batllòria. Refrigeri a 
l’arribada. 
En cas de pluja, es farà un petit refrigeri a Can Bruguera a les 12 h. 
Organitza: Batcolla 
 

• Passeig per Sant Celoni, en clau de dona 
A les 11 h, sortida des de l’Oficina de Turisme i arribada al parc de la Rectoria 
Vella. 
Amb vermut-col·loqui,al voltant de les reflexions sorgides durant l’itinerari. 
Organitza: PIEG 

 

 

 
Prop d’un centenar de persones segueixen la xerrada sobre tràmits d’estrangeria 
organitzada per l’Ajuntament 
 
Sax sala va acollir dimecres 2 de març una interessant i aclaridora sessió sobre el 
moment actual en matèria de tramitacions de permisos de residència i de l’obtenció de 
la nacionalitat espanyola organitzada per l’Ajuntament. Prop d’un centenar de 
persones varen seguir amb interès les aportacions de Marisol Batalla, advocada  del 
Servei d’Assessorament Jurídic d’Estrangeria (SAJE), que el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental posa a disposició dels ajuntaments. 
La regidora de Comunitat, Magalí Miracle, va obrir l’acte i va explicar la voluntat de 
l’Ajuntament de facilitar orientació a les persones que es troben en aquestes 
situacions.  
 
Arran de la crisi i la manca de feina, moltes persones d’origen estranger tenen greus 
problemes per legalitzar la seva situació.  És el cas, per exemple de  persones que no 
han pogut cotitzar prou temps a la Seguretat Social i perden el permís de residència i 
de treball,  o bé d’infants que no han pogut ser reagrupats i encara no tenen permís de 
residència. Durant la sessió es varen exposar casos molt pràctics sobre com abordar i 
tramitar situacions d’aquesta tipologia o de com obtenir la nacionalitat espanyola a 
partir del nou reglament de l’octubre del 2015. 
 
 
 



La Biblioteca busca voluntaris per llegir en veu alta i ajudar en el préstec a 
domicili  
Es tracta del projecte Bibliosalut  

El projecte Bibliosalut per acostar la biblioteca a les persones que, per motius de salut, 
no poden fer un ús normalitzat dels serveis, ja està en marxa i busca voluntaris per dur 
a terme tots els serveis que ofereixen: el lots itinerants, el préstec a domicili i la 
lectura en veu alta. La biblioteca prepara periòdicament lots itinerants de material 
documental en diferents suports per al Centre Sociosanitari Verge del Puig, el 
Centre de Dia Indalesi Losilla i l’Associació Neurològica amics Baix Montseny. 
Pel que fa  al préstec a domicili, és el personal del CAP i de serveis socials de 
l’Ajuntament qui ofereix i recomana aquest servei als usuaris. 

A més de la implicació del personal de la biblioteca i de les institucions 
col·laboradores, si tens interès en col·laborar i formar part d'aquest projecte, us podeu 
adreçar a b.st.celoni@diba.ca. 

L’Ajuntament de Sant Celoni, la Fundació Privada Hospital de Sant Celoni, l’Associació 
Neurològica Amics Baix Montseny i el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Celoni 
van signar un conveni de col·laboració per a la implementació i desenvolupament del 
projecte Bibliosalut 

 
 
Torna la programació familiar amb un espectacle de titelles aquest diumenge a 
les 12 h al Teatre Ateneu 
Entrades a www.santceloni.cat/programaciofamiliar 
 
Dins la Programació familiar, aquest diumenge a les 12 h hi haurà ttelles a l'Ateneu: 
Jai, el mariner  amb Zipit Company. El preu és de 5 € l’entrada general  d’adult i 3 € 
infants fins a 10 anys. Es poden comprar a www.santceloni.cat/programaciofamiliar 
 
Zipit Company presenta l’espectacle de titelles Jai, el mariner. Tres comediants que 
van de port en port explicant aventures de mar, arriben per narrar la història de Jai, el 
mariner, i el seu viatge cap a l’amor de la bonica Marie Claire, la noia del far que eleva 
els seus sentits amb el seu bell cant. Jai emprendrà un camí llarg i emocionant: 
balenes gegants, taurons famèlics, micos salvatges… un munt d’aventures que haurà 
de superar per arribar al seu objectiu. Però, és sorprenent que de vegades allò que 
busquem és més a prop del que ens pensem. 

Per estar informat de la programació familiar, us podeu subscriure al butlletí 
electrònic: www.santceloni.cat/butlletins 

 
 
L’Ajuntament organitza un taller sobre la diabetis infantil per a mestres i 
monitors el 18 de març 
Inscripcions a www.santceloni.cat/formularis 
 
Divendres 18 de març a la sala d'actes de la Rectoria Vella es farà un taller sobre la 
diabetis infantil de 17 a 20 h. El curs, organitzat per l'Ajuntament, s'adreça a mestres, 
membres d'AMPA, monitors/es de menjador, d'activitats extraescolars i de lleure que 
tenen nens i nenes amb diabetis a classe o en el grup. L'objectiu del taller és doble: 
conèixer la malaltia, el seu tractament per poder actuar de forma correcta en el dia a 



dia i davant de determinades situacions i evitar possibles incidències puntuals i casos 
de rebuig sovint provocats pel desconeixement. El taller s'enfoca perquè la 
convivència sigui el més normal possible. 

La inscripció al taller és gratuïta i cal fer-la a www.santceloni.cat/formularis. 

 

  

 
Inscripcions obertes als exàmens oficials d'anglès de la Universitat de 
Cambridge que es faran al Sax Sala 

El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, Sax Sala, tornarà a acollir els 
exàmens oficials d'anglès de la Universitat de Cambridge que duu a terme l'associació 
Cambridge ESOL Examination Centre: Preliminary English Test (PET), First Certificate 
(FIRST) i Certificate in Advanced English (CAE). Per poder-se inscriure cal anar al Sax 
Sala. 

Període d'inscripció i dates dels exàmens: 

PET FIRST CAE 
Període d'inscripció Del 2 al 12 de maig De l'1 a l'11 de març De l'1 a l'11 de març
Preu 99 € 191 € 203 € 
Examen oral Dissabte 18 de juny Dissabte 18 de juny Dissabte 28 de juny 
Examen escrit Dissabte 18 de juny Dissabte 25 de juny Dissabte 25 de juny 
 


