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L'Hospital gestionarà ﬁnalment el Centre de
Dia, que obrirà les seves portes el 9 de gener
La Generalitat autoritza l'obertura del Centre de Dia Indaleci Losilla, que té una capacitat de 40 places
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El Centre de Dia Indaleci
Losilla de Sant Celoni començarà la seva activitat el
proper 9 de gener de 2012.
La data d'obertura s'ha pogut
ﬁxar després que la Generalitat adjudiqués el 18 de novembre la gestió d'aquest
equipament a l'Hospital de
Sant Celoni i, a partir de la
data, es completessin els tràmits burocràtics necessaris
per fer efectiva l'obertura
d'aquest equipament que va
ser inaugurat oﬁcialment el
19 de març de 2011 però ﬁns
a mitjans del mes passat encara no s'havia assignat oﬁcialment la gestió de les
places privades a l'Hospital.
L'alcalde de Sant Celoni,
Joan Castaño, s'ha mostrat
"molt content per Sant Celoni, perquè es tracta d'un
equipament molt necessari
i esperat". El centre té una
capacitat de 40 places, 20 de
les quals concertades amb
l'Institut Català d'Assistència
i Serveis Socials (ICASS)
del Departament de Benestar
Social i Família. Les 20 res-

tants són privades i serà
L'Hospital de Sant Celoni
qui en farà la gestió.
Segons l'Ajuntament, ja
s'han fet les entrevistes a les
famílies interessades i les valoracions de les persones que
han d'ocupar les 20 places
públiques, segons els criteris
d'ingrés establerts. Pel que fa
a les 20 places privades, encara en queden de vacants i,
per ocupar-les, els interessats
es poden adreçar a la Unitat
de Treball Social de l'Hospital de Sant Celoni o directament al Centre de Dia
Indaleci Losilla.
Les persones que vulguin
accedir a una plaça pública
han de realitzar la petició als
Serveis Socials Bàsics o a les
Unitats de Treball Social
d'Assistència Primària o de
l'Hospital de Sant Celoni i,
en el cas que no tinguin feta
una valoració PIA, els Serveis Socials Bàsics la realitzaran.
Si la persona és tributària
del recurs de Centre de Dia,
aquesta passarà a formar part
d'una llista d'espera per tal
d'ingressar-hi en el moment
que existeixi una plaça va-

El Centre de Dia Indaleci Losilla compta amb 40 places, 20 de les quals són concertades (AdBM)

cant. La persona que ocupi el
lloc de treballador social del
Centre de Dia serà la persona
encarregada de gestionar la
llista d'espera.
El Centre de Dia és un servei d'acolliment diürn i d'assistència a les activitats de la
vida diària per a persones

grans amb dependències
cognitives i/o funcionals.
L'objectiu fonamental és
mantenir el màxim nivell
d'autonomia de les persones
usuàries i oferir suport a les
seves famílies.
El Centre de Dia Indaleci
Losilla compta amb 700 me-

tres quadrats i una capacitat
de 40 places, de les quals 20
són privades i 20 concertades. L'ediﬁci es va construir
a partir dels Fons Estatals
per a l'Ocupació i Sostenibilitat Local que hi van destinar un import de 627.400
euros.

Concert de Dani
Barrientos,
Charlicomputer i
Liannallull
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Avui, divendres, 23 de desembre, a les 11 de la nit, la
sala petita de l'Ateneu acull
un nou concert en el marc de
la programació del Sessions'n'sona. En aquesta ocasió pujaran a l'escenari les
bandes Dani Barrientos, Charlicomputer i Liannallull.
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.
Entre tots els participants se
seleccionaran els grups que
tocaran a la Festa Major de
setembre de 2012. A cada
sessió continua la col·laboració de JASC (Joventut Alternativa de Sant Celoni), una
entitat que aposta per un oci
alternatiu; entenent la cultura
d'una forma activa, dinàmica
i participativa, amb activitats
per promoure altres aportacions artístiques a la cita.

