
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
Dimecres, 18 de febrer de 2009 
 

• La inauguració de la primera escola bressol municip al, una gran festa 
• El Carnestoltes arriba a Sant Celoni amb moltes act ivitats: 17 comparses 

apuntades a la rua de Carnaval;  La Marcela i el Ra miro de Ventdelplà, 
convidats d’honor al Ball de Gitanes 

• 21 persones participen al taller per a emprenedors del Servei de creació 
d’empreses de l’Ajuntament 

• Ja han començat les obres d’urbanització del carrer  Prim 
• 210 persones ja tenen el seu certificat digital idc at a través de l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana 
• La Rectoria Vella estrena dissabte una exposició on  els aspectes humans 

i mèdics de l’Alzheimer es posen al dia 
• Bon ritme de visitants i vendes a l’exposició de ma nualitats de Catalunya 

contra el càncer 
• El Col·legi La Salle convoca una reunió per reactiv ar l’associació d’antics 

alumnes 
• Ja podeu comprar els abonaments de la programació d e primavera a 

l’ateneu 
• AGENDA 

 
La inauguració de la primera escola bressol municip al, una gran festa  
El conseller d’Educació, Ernest Maragall, es va reu nir amb representants de totes les 
escoles  
 
Dissabte al matí va tenir lloc l'acte d'inauguració oficial del Centre per a la petita infància i 
família amb la presència de més d'un centenar de ciutadans i ciutadanes. L'acte va començar a 
l'Ajuntament on va arribar el conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest 
Maragall. Allà va ser rebut per l'alcalde i els regidors i regidores i tots plegats van sortir en 
direcció al Centre amb cercavila amb els gegants i grallers de Sant Celoni i dels gegants i caps 
grossos de totes les escoles del municipi. 
 
Durant els parlaments institucionals, l'alcalde Francesc Deulofeu va reiterar "l'aposta de 
l'Ajuntament per l'escola pública de qualitat"  i va agraïr públicament "el treball i 
l'entusiasme de l'equip docent del centre, de totes  les àrees de l'ajuntament implicades 
en les obres i de l'empresa constructora".   El conseller Maragall va afirmar que "en aquests 
moments de dificultat, la inauguració de la nova es cola és un missatge d'esperança i 
d'exigència, ja que Catalunya fa molt de temps que es planteja l'educació amb un nivell 
d'exigència molt elevat". La directora de l'Escola, Rosa Serés, va destacar la il·lusió i la bona 
predisposició de tot l'equip a tirar el projecte endavant. 
 
Després dels parlaments institucionals, el conseller i l'alcalde van destapar la placa inaugural i 
van visitar l'equipament que acull l'Escola bressol municipal El Blauet a la planta baixa, i a la 
primera planta, serveis municipals com el de logopèdia i psicoteràpia (SAM), el Servei a la 
Dona i el CDIAP Baix Montseny. Mentrestant, al pati de l'escola, petits i grans van gaudir d'un 
espectacle infantil a càrrec de Jaume Barri. 
 
Les obres han costat 2,57 milions d'euros dels quals l'Ajuntament n'ha aportat 1,7 milions, 



Educació 610 mil euros, la Diputació de Barcelona 108 mil i provinents del PUOSC 550 mil 
euros. 
 
El conseller es reuneix amb representants de les es coles de Sant Celoni 
Durant l’acte d’inauguració el conseller, Ernest Maragall va demanar poder reunir-se amb els 
representants de les escoles de Sant Celoni.  
 
Durant la trobada el conseller va remarcar “la importància de l’excel·lència en educació”  i va 
reiterar “l’aposta del govern de la Generalitat perquè l’esc ola pública doni continuïtat 
educativa fins als 16 anys i per la bona entesa ent re escola pública i concertada i la 
possibilitat que Sant Celoni pugui esdevenir exempl e per al país ”. Els representats dels 
centres van reiterar la bona entesa que hi ha hagut sempre entre escola pública i concertada i 
la bona feina que s’està duent a terme a través de diferents projectes, especialment el Pla 
Educatiu d’Entorn i l’Oficina Municipal d’Escolarització, per millorar l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat i la cohesió social. 
 
(S’adjunten fotos) 
 
 
El Carnestoltes arriba a Sant Celoni amb moltes act ivitats  
17 comparses apuntades a la rua de Carnaval  
La Marcela i el Ramiro de Ventdelplà, convidats al Ball de Gitanes 
 
Sant Celoni i la Batllòria ja estan apunt per Carnestoltes. Demà, dijous, serà quan els ajudants 
del Rei Carnestoltes visitaran totes les escoles del municipi per anunciar la propera arribada 
d’aquest personatge tan peculiar. L’arribada del Rei Carnestoltes anirà a càrrec de l’entitat 
Bocs i cabres i serà aquest divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça de la biblioteca. Aquí 
mateix hi haurà animació infantil i una xocolatada, que l’organitza l’agrupament Escolta Erol. De 
cara al vespre, una de les novetats d’aquest any, hi haurà un ball de màscares a partir de les 
12 de la nit a la sala petita de l’Ateneu. L’entrada serà gratuïta per a totes les persones que 
vagin amb màscara, i els més despistats en podran comprar una allà mateix.  
 
17 comparses a la rua de Carnaval  
La rua de Carnaval  serà dissabte. Hi participaran 17 comparses que es concentraran al carrer 
Esteve Cardelús a partir de 2/4 de 7 de la tarda. La rua passarà pel passeig de la Rectoria 
Vella, pel carrer Torres i Bages, el carrer Santa Fe, el carrer Abat Oliva, la plaça de l’Església, 
el carrer Sant Pere, arribarà a la carretera Vella, després pujarà pel carrer Anselm Clavé, la 
plaça de la Vila, el carrer Torras i Bages, el passeig de la Rectoria Vella i altra vegada al carrer 
Esteve Cardelús.  
 
Aquest any se celebrarà, com ja és habitual, el concurs de comparses i es premiarà a la més 
original, a la més animada i a la més elaborada, cada una amb 300 euros. però abans de donar 
els premis, serà l’hora del sopar a la pista coberta i després, al pavelló, el ball amb l’orquestra 
Metropol.  
 
 
La Marcela i el Ramiro de Ventdelplà, convidats al Ball de Gitanes 
Enguany els convidats d’honor al Ball de Gitanes són els actors Boris Ruiz i Isabel Rocatti, el 
Ramiro i la Marcela de la sèrie de TV3 Ventdelplà. Està previst que arribin a les 10.45h al Casal 
del Avis d’on sortirà la cercavila de Gitanes.  
 
Diumenge, a les 12 del migdia començarà el Ball de Gitanes, que omplirà la plaça de balladors 
amb els seus balls: el galop d’entrada, l’entrada de ball, la jota, la contradansa, la polca, la 
farandola, la polca nova, el vals i  la sortida de ball. A la tarda de diumenge a les 5 a l’Ateneu, 
ball de disfresses infantil i a la mateixa hora, però a la Batllòria, la cercavila. 
 
De cara dimecres de la setmana vinent, més gresca amb la vetlla de Carnestoltes a 2/4 de 7 de 
la tarda a la plaça de la vila i ja a les 7, l’enterrament. Per tancar totes aquestes activitats, Bocs 
i cabres organitzaran una sardinada i concert amb Jaume Arnella. Tothom que hi vulgui anar, 
serà dimecres i podreu comprar els tiquets el mateix dia a partir de les 6 de la tarda a Can 
Ramis. Pels que no vulguin sardines, hi haurà botifarra. 
 
(S’adjunta el programa de Sant Celoni i el cartell de la Batllòria) 



 
 
 
21 persones participen al taller per a emprenedors del Servei de creació d’empreses de 
l’Ajuntament  
 
Aquest dimarts i dimecres al matí ha tingut lloc el taller per a emprenedors organitzat pel Servei 
de creació d’empreses de l’Ajuntament amb una participació de 21 persones. L’objectiu 
d’aquest curs de 8 hores de durada ha estat donar les eines necessàries perquè es pugui 
elaborar correctament un pla d’empresa.  D’aquesta manera, s’han mostrat quines han de ser 
les potencialitats dels possibles emprenedors com a empresaris, identificar les funcions i 
responsabilitats de cada lloc de treball o conèixer els aspectes jurídics i fiscals d’interès per 
crear un negoci entre d’altres temes importants. Davant la gran resposta de participants, 
l’Ajuntament es planteja organitzar-se un altre en els propers mesos.  
 
 
Ja han començat les obres d’urbanització del carrer  Prim  
 
Les obres per adaptar el carrer Prim a ús exclusiu dels vianants, ja han començat. Per fer-ho 
possible s’hi col·locarà un paviment de llamborda i s’eliminaran les voreres que hi havia fins ara 
i així quedarà tot a un mateix nivell. A la cruïlla del carrer Sant Josep amb el carrer Prim i el 
passatge Sant Ramon, s’hi construirà una plataforma elevada de pas prioritari per a vianants. A 
més, a la zona del passatge també s’eliminarà el graó existents i es farà una rampa.  
 
El projecte d’urbanització també inclou la col·locació de nous conductes per les aigües pluvials i 
per les residuals que passaran pel centre del carrer. Es preveu substituir la xarxa de distribució 
d’abastament d’aigua per un tub de 90 mm de diàmetre. A més, aquestes millores preveuen 
respectar l’esquema actual d’electricitat de baixa tensió, però soterrant els creuaments del 
carrer i distribuint-los per les façanes per tal d’eliminar les palometes existents fins ara. Per 
últim, també es vol semisoterrar l’actual instal·lació de telefonia.  
 
Aquest projecte d’urbanització del carrer prim té un pressupost d’uns 93.000 euros i, segons les 
previsions, les obres, que van començar la setmana passada, duraran uns 2 mesos. S’ha de 
tenir en compte que l’Ajuntament va sol·licitar una subvenció al Programa “espai urbà” en 
zones de concentració comercial, millora de l’espai urbà en zones de concentració comercial 
del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat i se li va concedir un incentiu de 28.000 euros que correspon a un 
30% de la inversió. 
 
(S’adjunta foto) 
 
 
210 persones ja tenen el seu certificat digital idc at que es tramita des de l’OAC  
 
L’Oficina d’Atenció Ciutadana va començar a tramitar el certificat digital idcat de forma gratuïta 
a finals de novembre i està sent tot un èxit amb 210 inscrites.  
 
Aquest certificat és un clauer USB on s’emmagatzema la signatura digital de manera segura i 
pràctica i permet als usuaris fer operacions amb les administracions con si ho fessin 
presencialment. A més a més, aquest clauer també permet emmagatzemar qualsevol altre 
fitxer, com si fos una memòria USB normal i corrent. Aquesta iniciativa és gratuïta i se suma a 
les altres accions que està portant a terme l’Ajuntament per fomentar l’ús de les noves 
tecnologies, com l’accés gratuït a Internet a 4 punts del municipi. 
 
Amb el certificat idcat es poden realitzar diverses operacions com ara sol·licitar a la generalitat 
la renovació del títol de família nombrosa o accedir al servei d’ocupació de catalunya.  
 
Per obtenir un certificat idcat, només cal presentar el DNI a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i en el 
mateix moment se us entregarà el clauer amb la signatura gravada a l’interior de la memòria. 
També podeu sol·licitar-ho prèviament des de casa a través del web idcat.net i després passar 
per l’OAC a recollir-lo.  
 



L’Oficina d’Atenció Ciutadana està situada al carrer Campins, 24, a l’edifici del Safareig. 
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda i de 
5 a 8 del vespre. Divendres només està oberta al matí.  
 
 
                                                                                                                                                       

La Rectoria Vella estrena dissabte una exposició on  els aspectes humans i mèdics de 
l’Alzheimer es posen al dia  
 
A partir de dissabte 21 de febrer i fins el 22 de març, la Rectoria Vella acull l’exposició 
Alzheimer: viure la malaltia produïda per l’Obra Social Caixa Sabadell i la Fundació Alzheimer 
Catalunya. L’exposició procedeix de la Cité des Sciences & de l’Industrie (París)  i ha estat 
adaptada a la realitat catalana per la Fundació Alzheimer Catalunya, amb l’aportació de les 
dades que reflecteixen la situació de la malaltia al nostre entorn. El seu contingut és 
eminentment mèdic, però amb la voluntat de divulgar les investigacions sobre la malaltia entre 
el públic en general.  
 
L’exposició s’hi podrà visitar de dimarts a dissabte de 17 a 20 h i els diumenges i els festius 
d'11.30 a 14 h i de 17 a 20 h. Els dilluns estarà tancada.  
 
Els quatre àmbits de l’exposició 
La mostra proposa una mirada de conjunt sobre els problemes que crea la malaltia i fa que ens 
plantegem fins a quin punt estem preparats per fer un canvi d’aquesta mena, que implica tant 
els malalts i els familiars com el sistema sanitari i el social i els governs, que han de fer front a 
la despesa. Per poder contemplar el problema amb amplitud de mires, l’exposició està 
estructurada en quatre àmbits: els reptes per a la salut pública , les pistes d’investigació 
per entendre millor la malaltia , els enfocaments actuals i futurs de la cura i la pr evenció , i 
la millora de l’atenció des de totes les parts impl icades . 
 
Quatre reportatges complementaris  
L’exposició es complementa amb quatre reportatges en DVD, amb una duració total de 64 
minuts. Carpe diem , fins al final... la vida  parla de la filosofia d’un centre únic al Quebec, on la 
relació amb els altres és prioritària, i de com es pot captar la realitat de les persones afectades 
per l’Alzheimer. Investigadors contra Alzheimer  s’ocupa dels progressos en el diagnòstic, els 
tractaments més prometedors i les perspectives de curació. Consulta memòria  presenta la 
tasca del servei de geriatria de l’hospital Dupuytren, a Draveil, a l’extraradi de París. Una 
sessió de formació  tracta del millor acompanyament per a les persones afectades, que 
necessiten una atenció particular per recordar el que acaben de fer, trobar el seu camí o 
escollir les paraules necessàries. 
 
 
 
Bon ritme de visitants i vendes a l’exposició de ma nualitats  
 
L’exposició i venda de manualitats que organitza l’associació Catalunya contra el càncer 
compta amb 435 donatius. Aquesta mostra es va obrir al públic dissabte i des d’aleshores ja 
l’han visitada més de 100 persones. S’hi poden comprar des d’arracades a un euro fins a un 
quadre valorat en 700 €, passant per davantals, mocadors brodats, etc. Amb el que porten de 
setmana ja han venut un terç dels objectes exposats. Aquesta és la primera de les activitats 
que ha programat l’Associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni per aquest any. 
L’exposició i venda de manualitats estarà oberta a Can Ramis fins l’1 de març i tots els diners 
que es recullin aniran destinats a la lluita contra el càncer.  
 
 
 
El Col·legi La Salle convoca una reunió per reactiv ar l’associació d’antics alumnes  
L’escola La Salle de Sant Celoni convoca tots els seus ex alumnes a una trobada per reactivar 
l’associació d’antics alumnes. Es portarà a terme aquest divendres a les 9 del vespre a 
l’auditori Germà Genaro, del mateix col·legi. Està obert a tothom que hagi tingut alguna relació 
amb la Salle, tingui l’edat que tingui.  
 



Aquesta primera trobada serà una presa de contacte, per saber quanta gent hi ha interessada, 
fer una petita pluja d’idees i propostes. Antigament La Salle ja havia tingut una associació d’ex 
alumnes molt activa, ja que participaven a molts actes vinculats al poble. Ara es vol reactivar 
aquest grup de cara als 100 anys del centre i per tornar a vincular el nom de La Salle a 
diverses activitats culturals. 
  
 
Ja podeu comprar els abonaments de la programació d e primavera a l’ateneu . 
Costen 56 euros, que suposa un estalvi del 30% i són per 7 espectacles que es poden 
escollir d’entre tota la programació. Es poden comprar durant aquesta setmana de 10 
a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre al centre municipal d’expressió. Per altra banda, si 
no es vol comprar un abonament, es pot comprar una entrada puntual per l’espectacle 
que us interessi. Aquestes entrades es començaran a vendre a partir de dilluns que ve, 
23 de febrer. Si l’espectacle es fa al a sala gran, el preu serà de 15 euros i si és a la 
sala petita, costarà 10 euros. els majors de 65 anys tenen descompte i els sortirà per 7  
i 5 euros. Els nois i noies fins a 12 anys pagaran 5 euros i fins a 2 anys és gratuït.  
 
La programació per aquest any s’iniciarà el dissabte 28 de febrer amb l’obra de teatre 
Germanes. Aquesta és només la primera de les propostes, ja que, igual que el 2008, 
s’han planificat actes per tot l’any. També hi haurà música, recitals literaris, dansa, 
cinema i ball a més de tota l’oferta de creació local tant de teatre com de música. Dins 
la programació de primavera a l’ateneu, també hi ha lloc per la creació local. 
Trocateatre torna amb l’hostalera i tramoia amb som i serem de teatre de guerrilla. A 
més, el 13 de juny se celebraran els 25 anys de la coral brianço i també el 15è 
aniverasri de passaltpas. Les principals novetats són la disco jove que es farà a 
principis de mes i que el ball de finals de mes passa als diumenges a la tarda, enlloc 
dels dissabte a la nit com fins ara. Podeu consultar tota la programació de Primavera a 
l’ateneu al web santceloni.cat. 
 
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 

dijous 

19 
febrer 
2009 
09:00 

Visites dels 
ajudants del Rei 
Carnestoltes a les 
escoles  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc:  a les escoles de la 
vila 
Durada:  tot el dia 
Tipus d'acte:  Festa  

divendres 

20 
febrer 
2009 
17:30 

Arribada del Rei 
Carnestoltes  
Animació infantil i 
xocolatada 

Lloc:  Plaça de la 
biblioteca 
Organitza:  Bocs i Cabres 
de Sant Celoni i 
Agrupament Erol 
Tipus d'acte:  Festa, 
Infantils  

divendres 

20 
febrer 
2009 
21:00 

Nit de lletres  
Tertúlia literària sobre 
Si una nit d'hivern un 
viatger d'Italo Calvino, 
conduïda per Jesús 
Pacheco. 

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Literatura  

divendres Ball de màscares  Lloc:  Sala petita de 



20 
febrer 
2009 
23:00 

Festes de Carnaval 
2009 

l'Ateneu 
Organitza:  Bocs i Cabres 
de Sant Celoni 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Festa, Música  

dissabte 

21 
febrer 
2009 
17:00 

Alzheimer, viure la 
malaltia  
Exposició sobre 
l'alzheimer a la 
Rectoria Vella 

Lloc:  Rectoria Vella 
Durada:  del 21 de febrer 
al 22 de matç 
Organitza:  Associació 
Neurològica Baix 
Montseny 
Tipus d'acte:  
Exposició  

dissabte 

21 
febrer 
2009 
19:00 

Rua de 
Carnestoltes  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc:  Carrer Esteve 
Cardelús (darrere 
Biblioteca) 
Tipus d'acte:  Festa  

dissabte 

21 
febrer 
2009 
21:00 

Sopar de 
Carnaval  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc:  Pista coberta Camp 
Municipal d'Esports 
Preu:  4 € 
Tipus d'acte:  Festa  

dissabte 

21 
febrer 
2009 
23:00 

Ball de disfresses, 
amb l'Orquestra 
Metropol  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc:  Pavelló Municipal 
d'Esports 
Preu:  membres de les 
comparses: gratuït 
públic general: 5 € 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Festa, Música  

diumenge 
22 

febrer 
2009 
06:30 

Parlant amb el 
Pedraforca: Roca 
Blanca (2.289 m) i 
Cap del Llitzet 
(2.317 m)  
Sortida de Muntanya 

Lloc: Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza: CESC 
Tipus d'acte: Esports  

diumenge 
22 

febrer 
2009 
11:00 

Cercavila de 
Gitanes  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc: Casal d'avis 
Tipus d'acte: Festa  

diumenge 
22 

febrer 
2009 
12:00 

Ball de gitanes  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc: Plaça de la Vila 
Organitza: Colla del 
Ferro 
Tipus d'acte: Dansa, 
Música  



diumenge 
22 

febrer 
2009 
17:00 

Ball de disfresses 
infantil  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc: Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: Dansa, 
Infantils, Música  

dimarts 
24 

febrer 
2009 
20:00 

Audició a 
l'Ateneu  
Audicions dels 
alumnes de l´escola 
de Música 

Lloc: Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte: Música  

dimecres 
25 

febrer 
2009 
18:30 

Vetlla del 
Carnestoltes  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc: Plaça de la Vila 
Organitza: Colla de 
Diables 
Tipus d'acte: Festa  

dimecres 
25 

febrer 
2009 
19:00 

Enterrament del 
Carnestoltes  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc: Plaça de la Vila 
Tipus d'acte: Festa  

dimecres 
25 

febrer 
2009 
21:00 

Sardinada i 
Concert, amb Jaume 
Arnella  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc:  Can Ramis 
Organitza: Bocs i 
Cabres de Sant Celoni 
Preu: 8 € 
Tipus d'acte: Festa, 
Música  

dijous 
26 

febrer 
2009 
20:00 

Audició a 
l'Ateneu  
Audicions dels 
alumnes de l´escola 
de Música 

Lloc: Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte: Música  

divendres 
27 

febrer 
2009 
20:00 

Contes amb 
sabors sefardites  
Narracions amb 
música, a càrrec 
d'Elisabet Ulibarri i 
Òscar Igual 

Lloc: Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte: Música  
Narracions amb música, 
a càrrec d'Elisabet 
Ulibarri i Òscar Igual 
  

divendres 
27 

febrer 
2009 
21:00 

Cinema: La Mort i 
la donzella, de R. 
Polanski  
III Cicle de Cinema 
comentat 

Lloc: Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: Cinema  

 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  



Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


