
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 

Dimecres, 15 d’abril de 2009  

• La Generalitat presenta finalment la licitació de l es obres del nou túnel 
d’entrada a Sant Celoni. El conseller Nadal ha avan çat la notícia a 
l’alcalde Francesc Deulofeu aquest matí per telèfon   

• Debat ciutadà sobre el nucli històric de Sant Celon i aquest dissabte a 
l’Ateneu. L’Ajuntament de Sant Celoni impulsa el pr océs participatiu per 
sol·licitar la Llei de Barris  

• Inauguració de la Torre de la Força del carrer de l es Valls, dins els actes 
de la diada de Sant Jordi  

• Nova oferta municipal de formació permanent pels me sos d’abril a juny  
• Ja podeu consultar l’oferta de formació permanent t ant de sant celoni 

com de la batllòria pels propers mesos . 

• AGENDA  

 
La Generalitat presenta la licitació de les obres d el nou túnel d’entrada a Sant 
Celoni  

El conseller Joaquim Nadal ha avançat la notícia a l’alcalde aquest matí per 
telèfon 

La Generalitat de Catalunya ha publicat  la licitació de les obres del nou túnel d’entrada a 
Sant Celoni amb un pressupost de 2.906.352,56 €  (sense IVA) i amb data màxima de 
presentació d’ofertes de l’11 de maig. El conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, Joaquim Nadal, ha confirmat el fet aquest matí per telèfon a l’alcalde 
Francesc Deulofeu després que aquest li demanés per escrit la seva intervenció per 
desencallar el tema.  

Les obres van iniciar-se el maig de 2008, un any més tard del previst i es van aturar al 
setembre, primer per un problema tècnic i després per la fallida de l’empresa 
constructora.  

Davant la insistència de l’ajuntament, el passat mes de gener, el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques va anunciar que, un cop redefinit el projecte i 
adjudicada novament l’obra per via d’urgència, els treballs es reprendrien a principis de 
març. Però aquest termini es va incomplir al·legant problemes pressupostaris.  

A causa de les múltiples incidències en l'obra, l’Ajuntament de Sant Celoni va seguir 
pressionant a la Generalitat que es va comprometre a licitar l’obra aquest mes d’abril i 
reprendre els treballs abans de l’estiu, un calendari que es comença a complir. 

 
 
 
Debat ciutadà sobre el nucli històric de Sant Celon i aquest dissabte a la Sala 
petita de l’Ateneu  
 



L’ajuntament de Sant Celoni impulsa el procés parti cipatiu per sol·licitar la Llei 
de Barris  
 
L’ajuntament de Sant Celoni està impulsant el procés participatiu per sol·licitar la 
Llei de Barris, per al nucli històric.   Per aquest motiu s’ha convocat, als veïns i 
veïnes i les entitats de Sant Celoni, a participar al Debat ciutadà  que tindrà lloc 
dissabte 18 d’abril a les 10 h a la Sala petita de l’Ateneu.   
 
El Debat ciutadà serà uns espai de participació on els ciutadans i ciutadanes de Sant 
Celoni podran fer aportacions i suggeriments per millorar el nucli històric, d’una 
manera compartida i consensuada. Es vol incorporar la visió i l’experiència ciutadana 
al Projecte d’Intervenció Integral, ja que els veïns, les veïnes i les entitats del municipi 
són els experts en els seus carrers i en la seva gent. 
 
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial (Llei de Barris),  va crear el Fons de foment del 
programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial com un instrument financer de la 
Generalitat destinat a la rehabilitació i a la promoció de barris i àrees urbanes que, per 
llurs característiques, requereixen una atenció especial de l’Administració. L’objectiu 
de la Llei de Barris és la millora des del punt de vista urbanístic, social, e conòmic i 
ambiental, de barris o àrees urbanes, com és el cas  del nucli històric de Sant 
Celoni que abarca la part del municipi que existia a principis del segle XX.  
 
Els municipis que volen optar a les subvencions que atorga la Llei de Barris, per un 
dels seus barris o àrees, han d’elaborar un Projecte d’Intervenció Integral que 
contempli actuacions tant urbanístiques com socials. Per aquest motiu és important 
comptar amb la participació de la ciutadania per a elaborar, entre tots i totes, el millor 
Projecte pel nucli històric i per Sant Celoni. 
  
 
Inauguració de la Torre de la Força del carrer de l es Valls, dins el actes de Sant 
Jordi  
 
El proper dia de Sant Jordi s'inaugurarà la Torre de la Força. La recuperació de la torre 
del carrer de les Valls servirà per posar en relleu la Força o muralla medieval de Sant 
Celoni que, tot i ser el nucli originari de la vila, és desconeguda per bona part dels 
celonins i celonines. El recinte emmurallat de Sant Celoni és, per ara, l'únic monument 
celoní catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat. Els treballs 
d’adequació i restauració han costat 270 mil euros.  
 
La Força, una mica d'història 
 
La Força és el testimoni de la formació de la vila medieval. La construcció en el segle 
XI d'una capella dedicada a Sant Celdoni al peu del camí ral (que havia estat l'antiga 
Via Augusta romana) propicià el creixement de cases i el primer teixit urbà de la vila al 
seu entorn, que aprofitava la situació estratègica de l'indret, a mig camí entre 
Barcelona i Girona. Aquesta població incipient, dedicada a l'artesania (teixits, roba, 
calçat, eines...), el comerç i l'hostalatge, de seguida necessità protecció i seguretat, 
per això s'envoltà amb la muralla o Força propiciada pels Hospitalers, senyors de la 
vila. El recinte emmurallat tenia aproximadament uns 37 m d'amplada i 135 m 
d'allargada i estava encerclat per una vall o fossat (d'aquí el topònim del carrer de les 
Valls). 
 
El primer document que fa referència a la muralla és de 1154, i parla de la "portam  
villam Sancti Celedonii". També hi ha referències documentals de 1301. Entre 1371 i 
1374 es van fer emprèstits per la construcció de muralles i tancats, i en el temps de les 



revoltes catalanes (1462-1472) els jurats de la vila decidiren reforçar la muralla, omplir 
el fossat d'aigua i acaparar armes per la defensa. La muralla també protegí el mercat 
de Sant Celoni, que es feia davant del recinte de la Força, i ja està documentat el 
1157. La decadència de la muralla arribà en perdre la seva utilitat defensiva. El 1681, 
per tal d'ajudar en les despeses de la construcció de la nova església parroquial, es 
van vendre les valls o fossat per a fer-hi horts (que amb el temps esdevingueren 
habitatges), i el 1865 s'enderrocà la porta de Girona o dels Sants Metges. 
 
Després d'aquestes vicissituds, el recinte emmurallat de Sant Celoni es conserva 
parcialment com a paret mitgera entre les cases del carrer Major i les dels carrers de 
les Valls i de Sant Roc, i com a façana d'algunes cases de la plaça del Bestiar.  De les 
cinc torres que, com a mínim, tenia originalment el conjunt només se'n conserven dues 
i l'angle d'una tercera. Entre les dues primeres destaca la torre anomenada de ca 
l'Aymar, que és perfectament visible des de la plaça de Josep Alfaras. La torre que hi 
ha al carrer de les Valls és la que s'ha restaurat. 
 
Recuperació de la torre 
 
El 2006 l'Ajuntament va adquirir tres solars per promoure la rehabilitació de la torre del 
carrer de les Valls, situada a la casa coneguda com cal Peó. El novembre de 2007 van 
començar les obres sota la direcció de Jordi Espar Gasset, de Poma Arquitectura SL. 
En una primera fase es van enderrocar els elements afegits a la torre, com la casa que 
l'aprofitava com a habitació al primer pis i com a part de la quadra a baix, i es van fer 
les excavacions arqueològiques de la zona. Després s'ha refet la part destruïda de la 
torre, s'han consolidat les restes de la muralla i s'ha rehabilitat un cobert, per on puja 
l'escala de ferro que permet ascendir dalt la torre. Finalment s'ha fet una rampa per 
facilitar l'accés a l'espai i a l'interior de la torre. El dissabte 21 de març es presentà la 
rehabilitació als veïns propers a la zona. 
 
 
Torre de la Força  
Inauguració: dijous 23 d'abril a dos quarts de 7 de la tarda 
 
Portes obertes i visites guiades: 
- Dissabte 25  

Oberta: de les 11 a la 1 del migdia, i de 5 a 8 de la tarda. 
Visites guiades: matí a les 11 i a les 12, tarda a les 5, a les 6 i a les 7. 

- Diumenge 26  
Oberta: de les 11 a les 2 del migdia, i de 5 a 8 de la tarda. 
Visites guiades: matí a les 11, a les 12 i a la 1, tarda a les 5, a les 6 i a les 7.   

   
 
 
 
Nova oferta municipal de formació permanent pels me sos d’abril a juny   
 
Ja podeu consultar l’oferta de formació permanent tant de Sant Celoni com de la 
Batllòria pels propers mesos. El clip, la guia on es recull tota aquesta oferta, es pot 
consultar al web www.santceloni.cat i a les pàgines centrals de l’informatiu 41, el 
butlletí municipal. 
 
Com ja és habitual, els cursos i tallers es divideixen en diversos àmbits que són: 
formació per l’ocupació, tecnologies de la informació i de la comunicació, expressió 
artística, llengües i altres activitats. Aquesta setmana ja comencen algunes classes, 
com la de manualitats o la de batuka que es porten a terme al Centre cívic de la 
Batllòria. De cara, la setmana vinent, també s’iniciaran els cursos de txi-kung, de ioga, 
d’automaquillatge o el de sevillanes.  



 
 
Ja podeu consultar l’oferta de formació permanent t ant de sant celoni com de la 
batllòria pels propers mesos . 
 
El clip, la guia on es recull tota aquesta oferta, el podeu trobar a les pàgines centrals 
de l’informatiu 41, el butlletí municipal, que rebreu a casa vostra aquesta setmana i al 
web santceloni.cat.  
 
Com ja és habitual, els cursos i tallers es divideixen en diversos àmbits que són: 
formació per l’ocupació, tecnologies de la informació i de la comunicació, expressió 
artística, llengües i altres activitats. Aquesta setmana ja comencen algunes classes, 
com la de manualitats o la de batuka que es porten a terme al centre cívic de la 
batllòria. de cara, la setmana vinent, també s’iniciaran els cursos de txi-kung, de ioga, 
d’automaquillatge o el de sevillanes.  
 
 
 
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 

dimecres 

15 
abril 
2009 
20:00 

Dues flautes i 
un piano  
Música a l'Ateneu 

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

dijous 

16 
abril 
2009 
20:00 

Com triar 
lectures 
infantils  
Xerrada del Pla 
Educatiu d'Entorn 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Pla 
Educatiu d'Entorn 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Xerrada del Pla 
Educatiu d'Entorn 
  

divendres 

17 
abril 
2009 
19:00 

Vògits, 
modolons i 
desfedors. 
Recull de 
cultura oral del 
Montnegre (II)  
Presentació del 
llibre de Daniel 
Rangil 

Lloc:  Rectoria Vella 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Presentació del llibre de 
Daniel Rangil 
  

divendres 

17 
abril 
2009 
21:00 

Tertúlia 
literària: El 
taxidermista, de 
Lluís Oliván 
Sibat  

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Literatura  
Nit de lletres 



Nit de lletres   

dissabte 

18 
abril 
2009 
03:00 

Cresta de 
Troumouse  
Sortida d'Alta 
Muntanya 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  Cap de 
Setmana 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  
Esports  

dissabte 

18 
abril 
2009 
10:30 

Mercat 
solidari  
a benefici dels 
animals 
abandonats 

Lloc:  Plaça Església 
Durada:  fins a 2/4 de 9 
del vespre 
Organitza:  MontAnimal, 
protectora del Baix 
Montseny  
a benefici dels animals 
abandonats 
  

dissabte 

18 
abril 
2009 
11:30 

La llegenda de 
Sant Jordi  
Hora del conte, 
amb Joan Boher 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Infantils  
Hora del conte, amb 
Joan Boher 
  

dissabte 

18 
abril 
2009 
19:00 

El Centre 
Popular de Sant 
Celoni  
Presentació del 
llibre de Josep 
Llovera 

Lloc:  Rectoria Vella 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Presentació del llibre de 
Josep Llovera 
  

dijous 

23 
abril 
2009 
17:45 

Suar Tinta!  
presentació de 
la revista del 
Centre de 
Formació 
d'Adults  

Lloc: Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte: Mostra  
presentació de la 
revista del Centre de 
Formació d'Adults 
  

dijous 
23 

abril 
2009 
18:30 

La Torre de la 
Força  
Inauguració i 
jornada de portes 
obertes 

Lloc: Carrer les Valls  
Inauguració i jornada 
de portes obertes 
  

dijous 
23 

abril 
2009 
19:00 

Ballada de 
sardanes  
amb la Cobla 
Flama de Farners 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Tipus d'acte: Dansa, 
Música  
amb la Cobla Flama 
de Farners 
  



dijous 
23 

abril 
2009 
20:30 

 
Història de 
Catalunya  
Audició 
espectacle,  a 
càrrec de 
l'alumnat de 
l'Escola de 
Música 

Lloc: Can Ramis 
Tipus d'acte: Música, 
Teatre  
Audició espectacle, a 
càrrec de l'alumnat de 
l'Escola de Música 
  

divendres 
24 

abril 
2009 
10:00 

Cloenda del 
curset de 
sardanes a les 
escoles  
amb la cobla 
Flama de Farners 

Lloc: Plaça de la Vila 
Tipus d'acte: Dansa, 
Música  
amb la cobla Flama de 
Farners 
  

divendres 
24 

abril 
2009 
18:00 

Final del 
Campionat 
Catalunya "B" 
Junior  
Hoquei patins 

Lloc:  Pavelló Municipal 
d'Esports 
Durada: 26/04/09 
Organitza: Club Patí 
Sant Celoni - Hoquei 
Tipus d'acte: 
Esports  

divendres 
24 

abril 
2009 
18:30 

Draco, amb 
Elisabeth 
Ulibarri  
Hora del conte a 
la Batllòria 

Lloc:  Biblioteca de la 
Batllòria 
Organitza: Biblioteca 
l'Escorxador 
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: Infantils  
Hora del conte a la 
Batllòria 
  

divendres 
24 

abril 
2009 
20:00 

XIV Concurs 
Sant Jordi de 
fotografia  
Tria de 
guanyadors, 
lliurament de 
premis i 
inauguració de 
l'Exposició 

Lloc: Can Ramis 
Durada: el 17 de maig 
Organitza: CESC 
Tipus d'acte: 
Exposició  
Tria de guanyadors, 
lliurament de premis i 
inauguració de 
l'Exposició 
  

divendres 

24 
abril 
2009 
20:30 

Crisi i 
Finançament  
Debat sobre la 
crisi econòmica i 
la negociació del 
finançament per 
a Catalunya 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Centre de 
Debats del Baix 
Montseny (CDBM)  



divendres 

24 
abril 
2009 
22:00 

Teatre: Som i 
serem, de 
Teatre de 
Guerrilla, a 
càrrec de 
Tramoia  
Primavera a 
l'Ateneu - Teatre i 
música local 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada:  1 hora i 15 
minuts 
Preu:  6 € 
Tipus d'acte:  Teatre  

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


