
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
Dimecres, 4 de març de 2009 

• Construcció del pavelló esportiu al Sot de les Gran otes 
• Obres de construcció del pas soterrat sota la C35 d ’accés de vianants a 

l’estació de Gualba des del nucli de la Batllòria 
• Commemoració del Dia internacional de les dones a S ant Celoni i la 

Batllòria  
• Obert el període per inscriure’s a l’espai familiar  el Suí que enguany 

s’amplia amb un grup de pares i mares amb fills/es de 3 a 6 anys 
• S’estrena la Discoteca per a joves a la Sala petita  de l’Ateneu 
• Concert i ball a l’Ateneu amb la Principal de la Bi sbal 
• Alumnes celonins participen a la campanya el Mercat  em cuida 
• Primer sorteig de la campanya El Pou dels desitjos 
• Divendres 5 i dissabte 6 de març: capta de sang a S ant Celoni  
• AGENDA 

 
 
Obres de construcció del pavelló esportiu al Sot de  les Granotes  
La mesa ha valorat com a millora la contractació de  treballadors de la zona 
 
La mesa de contractació ha decidit aquest matí proposar l’adjudicació de les obres de 
construcció del pavelló esportiu al Sot de les Granotes.a una UTE formada per Tau 
Icesa – Construccions Deumal SA. Aquestes obres tindran una durada de dotze 
mesos a partir de la signatura del contracte i un pressupost d’uns 2 milions 600 mil 
euros. La proposta es traslladarà al ple municipal per a la seva aprovació definitiva.  
 
Les obres consisteixen en l'ampliació de l'actual edifici del Centre Municipal d’Esports 
afegint un cos al seu costat oest que contindrà un aparcament soterrat per a 82 cotxes, 
una pista poliesportiva de 22x45 m, un rocòdrom d'uns 150 m2 de superfície en 
projecció i una alçada d'uns 12 metres, vestidors, magatzems, serveis auxiliars i 
grades. 
 
L'ampliació ocuparà una superfície construïda d’uns 4 mil m2 i es condicionaran uns 
1883 m2 d'espais exteriors. 
 

 

Accés de vianants a l’estació de Gualba des del nuc li de la Batllòria   

La mesa de contractació ha decidit aquest matí proposar l’adjudicació de les obres de 
construcció del pas soterrat sota la C35 d’accés de vianants a l’estació de Gualba des 
del nucli de la Batllòria a Construccions Deumal SA.  Aquestes obres tindran una 
durada de 4 mesos a partir de la signatura del contracte i un pressupost d’uns 313 mil 
euros. La proposta es traslladarà al ple municipal per a la seva aprovació definitiva.  
 
 



Commemoració del Dia internacional de les Dones a S ant Celoni i la Batllòria   

Per commemorar el Dia internacional de les Dones, l’Ajuntament de Sant Celoni i 
diverses entitats del municipi han organitzat un seguit d’activitats que comencen 
aquest divendres amb la presentació a la Sala petita de l’Ateneu de la Guia de 
llenguatge no sexista i el nou fullet informatiu del Servei a la Dona i s’allarguen fins el 
27 de març amb una xerrada col·loqui al Centre Cívic de la Batllòria al voltant de dones 
il·lustres.  L’acte central tindrà lloc el mateix dia 8 al matí amb un acte a la plaça de la 
Vila durant el qual es llegirà el manifest que s’ha elaborat a partir dels tallers d’igualtat 
de gènere realitzats entre els alumnes de 4t d’ESO de l’IES Baix Montseny, l’Avet 
Roig, La Salle i el Cor de Maria. 
 
Tal i com es diu en el programa, l’objectiu dels actes és “prendre consciència de la 
situació de discriminació que encara pateixen les d ones, sumar complicitats i 
provocar sinèrgies per combatre-la”. 
 

(S’adjunta el programa) 

 
 
Obert el període per inscriure’s a l’espai familiar  el Suí que s’amplia amb un grup 
de pares i mares amb fills/es de 3 a 6 anys  
 
S’obre el període per inscriure’s a l’espai familiar el Sui, unes trobades per a pares i 
mares on compartir experiències, reflexionar sobre l’educació dels fills i filles i oferir 
habilitats per millorar les relacions familiars. Aquest és el tercer cicle del Suí que 
promouen els ajuntaments del Baix Montseny.  
 
Les trobades d’aquest any van dirigides a tres col·lectius diferents, s’amplia amb un 
grup més  els que hi havia l’any passat. Per una banda, és per als pares i mares de 
fills i filles de 3 a 6 anys, un altre pels que tenen nens i nenes de 9 a 11 anys i 
finalment pels pares i mares d’adolescents, d’entre 12 i 16 anys. les sessions es 
desenvolupen a partir de la participació dels assistents i són conduïdes i dinamitzades 
per educadors socials dels ajuntaments involucrats.  
 
Cada grup treballarà tenint en compte les interessos, característiques, necessitats 
específiques segons l’edat dels fills. Les tres trobades començaran el 22 d’abril fins el 
3 de juny i es portaran a terme els dimecres en diferents horaris i llocs. Aquesta 
activitat és gratuïta i es realitzarà amb un mínim de 8 persones inscrites.  
 
Per inscriure’s cal omplir una butlleta que es pot trobar als diferents ajuntaments del 
Baix Montseny, als equipaments municipals o a través del web santceloni.cat. Més 
informació a l’Àrea de Comunitatl 93.864.12.12. 
 
(S’adjunta tríptic) 
 

 

S’estrena la Discoteca per a joves a la Sala Petita  de l’Ateneu  
 
Aquesta setmana es portarà a terme la primera sessió de Discoteca per a joves que 
organitza l’Ajuntament de Sant Celoni dins les novetats de la programació A l’Ateneu 
2009. Les sessions de Disco jove  es faran el primer dissabte de març, abril i maig a la 
Sala Petita de l’Ateneu a partir de les 7 de la tarda. Les sessions comptaran amb un dj 
i van dirigides a joves d’entre 12 i 18 anys. 

 

 



Concert i ball a l’Ateneu amb la Principal de la Bi sbal  
 
Diumenge 8 de març amb la Principal de la Bisbal es reprèn la programació de concert 
i ball a la Sala Gran de l’Ateneu amb orquestres de renom. Aquest any, la cita és cada 
segon diumenge de mes a les 6 de la tarda, enlloc dels dissabtes a la nit com es feia 
l’any passat. L’entrada costa 7 euros, excepte al juliol i agost que es faran els 
dissabtes, a la plaça de la vila i seran gratuïts.  
 
Es pot consultar tota la programació al web santceloni.cat.  
 

 

 

Alumnes celonins participen a la campanya El mercat  em cuida  
 

Un any mes el Mercat municipal rep la visita d’alumnes de les escoles de Sant Celoni 
en el marc de la campanya El mercat em cuida promoguda per la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
 
Aquesta campanya té per objectius 

- Saber que una alimentació saludable ha de ser suficient, variada, equilibrada i 
ben distribuïda al llarg del dia 

- Adonar-se que per aconseguir una alimentació saludable cal adquirir 
coneixements i hàbits en relació amb la selecció i elaboració d’aliments. 

- Conèixer el Mercat municipal com a punt de compra-venda d’aliments frescos i 
variats i que, amb la seva particular dinàmica, afavoreix l’adquisició d’hàbits 
alimentaris saludables. 

 
Durant la visita, els escolars s’han dirigit a diverses parades on han preguntant als 
botiguers quin tipus de productes venen, quines especialitats tenen, quines diferències 
hi ha entre un aliment i un altre... una informació que després treballen a l’aula.   
  
 
(S’adjunta imatge d’alumnes de l’escola Pallerola durant la visita que han fet aquesta 
setmana al Mercat municipal de Sant Martí ) 
 

Primer sorteig del Pou dels desitjos  
 
En el primer sorteig de la campanya “El Pou dels Desitjos” celebrat dissabte 28 de 
febrer i organitzat per Sant Celoni Comerç amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Sant Celoni i l’Associació d’Empresaris Turístics Montseny, van resultat guanyadores: 
 
Primer premi: 1.000 € en vals de compra per gastar als establiments adherits a Sant 
Celoni Comerç la Sra. Pepita López Riera de Sant Celoni 
 
Segon premi: 300 € en vals regal per gastar als establiments adherits a l’Associació 
d’Empresaris Turístics Montseny la Sra. Pilar Moldón Crespo també de Sant Celoni 
 
En aquest primer sorteig celebrat el 28 de febrer, es van recollir més de 1.200 butlletes 
que optaven a premi.  
 
El sorteig es va fer a la Sala de Plens de l’Auntament amb l’assistència de l’alcalde 
Francesc Deulofeu, el regidor de Desenvolupament Marià Perapoch, el president de la 
Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni Jordi Gener i el vicepresident Vicens 
Lanza a més del president de l’Associació d’Empresaris Turístics Montseny, Joan Lluís 
Rojas. 
 



El proper sorteig es portarà a terme el proper 28 de març i les butlletes per participar 
es poden recollir a qualsevol dels establiments adherits a l’Associació d’Empresaris 
Turístics Montseny, a les oficines de turisme del Baix Montseny a les gasolineres Viura 
de Sant Celoni i la Batlloria i l’Estació de Servei Montseny (B.P.) també de Sant Celoni. 
 
(S’adjunten fotos) 
 
 
Divendres 5 i dissabte 6 de març: capta de sang a S ant Celoni  

El Banc de sang torna a Sant Celoni aquest cap de setmana. Can Ramis es convertirà, 
com sempre, en el centre on es faran les extraccions. Els horaris per donar sang són 
divendres de 5 a 9 del vespre i dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. 
Aquesta és la primera campanya de l’any i s’espera augmentar el nombre de donants 
respecte el 2008 i passar de 152 bosses a 210. per aconseguir més donants, Creu 
Roja Sant Celoni i Baix Montseny i l’Associació de donants de sang del Vallès Oriental 
repartiran unes cartes informatives als escolars de diversos centres del municipi, 
adreçades als pares dels alumnes on s’explica la importància de donar sang i se’ls 
convida a participar a la capta d’aquest cap de setmana.  
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 

dijous 

5 
març 
2009 
19:00 

Xerrada: Les 
malalties de 
l'Alzheimer  
a càrrec de Pilar 
Otermin, neuròloga 

Lloc:  Rectoria Vella 
Organitza:  As. 
Neurològica Baix 
Montseny 
Tipus d'acte:  
Conferència  

divendres 

6 
març 
2009 
17:00 

Donació de sang  
Aquest cap de 
setmana, a Can 
Ramis 

Lloc:  Can Ramis 
Durada:  de 5 a 9 del 
vespre 
Organitza:  Creu Roja 
Sant Celoni i A. de 
Donants de Sang del 
Vallès Or.  

divendres 

6 
març 
2009 
18:00 

Cinema: Pequeña 
Miss Sunshine , de 
Jonathan Dayton  
Cinema a l'Ateneu 

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

divendres 

6 
març 
2009 
20:30 

Guia del 
llenguatge no 
sexista  
Presentació del nou 
fullet informatiu del 
Servei a la Dona 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Presentació del nou fullet 
informatiu del Servei a la 
Dona 
  

divendres 

6 
març 

Montserrat, 
descoberta natural  
Cicle d'audiovisuals 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  



2009 
21:30 

de muntanya i 
excursionisme 

Conferència  
Cicle d'audiovisuals de 
muntanya i excursionisme 
  

dissabte 

7 
març 
2009 
10:00 

Donació de sang  
Aquest cap de 
setmana, a Can 
Ramis 

Lloc:  Can Ramis 
Durada:  de 10 a 2 del 
migdia 
Organitza:  Creu Roja 
Sant Celoni i A. de 
Donants de Sang del 
Vallès Or.  

dissabte 

7 
març 
2009 
10:30 

Campionat de 
futbol femení  
CE Sant Celoni en 
categoria cadet i 
sènior 

Lloc:  Camp Municipal 
d'esports 
Tipus d'acte:  Esports  

dissabte 

7 
març 
2009 
17:00 

Cinema: Las 
mujeres de verdad 
tienen curvas , de 
Patricia Cardoso  
Tertúlia i berenar a la 
Rectoria Vella 

Lloc:  Sala d'actes rectoria 
Vella 
Organitza:  Associació de 
Dones Progressistes del 
Baix Montseny 
Preu:  Gratuit 
Tipus d'acte:  Cinema  

dissabte 

7 
març 
2009 
19:00 

Disco jove  
Sessió de tarda a 
l'Ateneu 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  2 € 
Tipus d'acte:  Música  

dissabte 

7 
març 
2009 
19:00 

Aurora Romero: 
Pintures  
Inauguració de 
l'exposició 

Lloc:  Can Ramis 
Tipus d'acte:  
Exposició  

dissabte 

7 
març 
2009 
23:00 

Concert: Ignation 
+ UMA + grup 
convidat  
Sessions'n'sona 2009 

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

diumenge 

8 
març 
2009 
07:00 

Sortida de 
Senders: St. Llorenç 
de Morunys – 
Tuixén  
2a etapa GR 107: 
Camí dels Bons 

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



Homes 

diumenge 

8 
març 
2009 
11:00 

Commemoració 
del Dia Internacional 
de les Dones  
Música, festa i 
paradetes a la plaça 
de la vila 

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

diumenge 

8 
març 
2009 
18:00 

Concert i ball, amb 
l'Orquestra La 
Principal de la 
Bisbal  
Concert i ball a 
l'Ateneu 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu:  7 €. Dones, 5 € 
(preu especial Dia 
Internacional de les 
Dones) 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  

dimecres 

11 
març 
2009 
18:00 

Xerrada amb Rosa 
Jové, autora de 
Dormir sin lágrimas  
Cicle de xerrades del 
Pla Educatiu d'Entorn 

Lloc:  Escola Pallerola 
Tipus d'acte:  
Conferència  

dijous 

12 
març 
2009 
20:00 

Cuina per a 
infants: com fer 
cuina de manera 
divertida  
Xerrada Pla Educatiu 
d'Entorn 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Conferència  

 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


