
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 13 de maig de 2009  

• Presentació del nou Pla de Transports de viatgers d el Baix Montseny 
• Reasfaltat de la carretera Vella del 20 al 24 de ma ig 
• Un cententar de persones a la sessió informativa so bre el pagament del 

lloguer. Primer acte organitzat per l’Oficina d’Hab itatge del Baix Montseny  
• Utilitza el certificat IdCat per la Renda!  L’OAC j a n’ha tramitat més de 400 
• Comparteix l¹estiu amb un infant sahrauí: es busque n famílies 

acollidores! Sessió informativa el 19 de maig 
• La Policia local comença la campanya d’educació vià ria amb els alumnes 

de 5è de primària de totes les escoles del municipi  
• Obertes les incripcions a la XXVIII copa Futbol Sal a de Sant Celoni que 

s’amplia a les categories  infantil i cadet 
• Última Session’s’sona de la temporada amb La Pim Pa m Pum 
• Concert i ball a l’Ateneu amb l’orquestra Setson 
• Nova campanya del Centre Municipal d’Esports Sot de  les Granotes per 

captar nous abonats 
• L’Ajuntament recorda als propietaris l’obligatoriet at de netejar els solars 

sense edificar 
• Catalunya contra el càncer supera els 7 mil euros a  la recol·lecta 
• Final de la Copa del Rei a la plaça de la Vila 
• AGENDA  

 
 
 
 
Presentació del nou Pla de Transports de viatgers d el Baix Montseny  
 
El nou Pla de tranports de viatgers del Baix Montseny s’ha presentat aquest matí amb 
un acte que ha començat a Vallgorguina i que ha seguit d’un viatge simbòlic amb bus 
fins a Sant Celoni on s’ha explicat el detall de les millores. Aquesta actuació que 
s’iniciarià dilluns 18  de maig, reordena i millora l’actual oferta de transport públic a la 
zona amb la intensificació dels serveis que uneixen els pobles del Baix Montseny amb 
Sant Celoni i la connexió horària amb el tren. Pel que fa a la Batllòria, concretament, 
es millora el servei que disposarà de 8 expedicions d’anada i tornada de dilluns a 
divendres repartits al llarg de tot el dia, i els caps de setmana i festius es disposaran 
de 4 expedicions d’anada i tornada.  
 
(Demà s’enviaran fotos i s’ampliarà la crònica de l’acte)  
 
 
Reasfaltat de la carretera Vella del 20 al 24 de ma ig 
 
Del 20 al 24 de maig es portaran a terme les obres de reparació del paviment de la 
carretera Vella des de la Creu fins al carrer d’Anselm Clavé. L’actuació consistirà en el 
fresat i retirada de l’asfalt vell i la col·locació del nou, de característiques tècniques i 
durabilitat més adequades per a un vial que acull un elevat flux de vehicles. La 



intervenció obligarà a tancar el carrer de forma puntual i s’habilitaran itineraris 
alternatius que s’indicaran oportunament.  
 

Un centenar de persones a la sessió informativa sob re el pagament del lloguer  
 
Un centenar de persones van omplir dijous 7 de maig la sala d'actes de la Biblioteca a 
la sessió informativa sobre els ajuts per al pagament del lloguer. Els tècnics van 
explicar quina és la documentació que cal presentar per demanar l’ajut, els requisits, 
els impresos que cal omplir i els terminis per presentar les sol·licituds. L’import màxim 
que es podrà aconseguir en aquesta ajuda serà de 240 euros mensuals.  
 
Aquest va ser el primer acte organitzat per l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny. 
Dilluns 11 es va fer a Llinars del Vallès i aquest dijous 14 es farà a Santa Maria de 
Palautordera (22 h L’Esplai).  
 
El termini de presentació de sol•licituds  és el 10 de juny pels nous sol·licitants  i 
sol·licitants de l’any 2008 amb resolucions desfavorables per manca de pressupost i 
abans del 30 de juny pels perceptors de l’ajut l’any 2008 amb resolució favorable. 
 
(S’adjunta foto) 
 
 
 
Utilitza el certificat IdCat per la Renda!  L’OAC j a n’ha tramitat més de 400  
 
Amb el certificat IdCat es poden realitzar diverses operacions com ara sol·licitar la 
renovació del títol de família nombrosa, accedir al Servei d'ocupació de Catalunya o 
tramitar la Declaració de Renda, per exemple.  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. 
 
Per obtenir un certificat IdCat, només cal presentar el DNI a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana de Sant Celoni o de la Batlloria  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.  
 
 
 
Comparteix l¹estiu amb un infant sahrauí: es busque n famílies acollidores! 
Sessió informativa el 19 de maig 
 
Ja fa més de 10 anys que l¹Ajuntament de Sant Celoni organitza les colònies d¹infants 
sahrauís al nostre municipi. Enguany comencen la primera setmana de juliol i finalitzen 
la primera de setembre. Les famílies acollidores conviuen amb l¹infant amb el suport 
de l¹ajuntament, que ofereix beques a les activitats d¹estiu 2009; l¹ABS que els fa una 
revisió mèdica completa i un odontòleg i un oftalmòleg privats que els fan una revisió 
gratuïta de la seva especialitat. 
 
Amb aquesta acció es fomenta l¹apropament del poble sahrauí al nostre país,es 
realitza un intercanvi cultural entre els infants sahrauís i els catalans i es dóna suport al 
procés d¹independència i llibertat del seu poble. 
 
El Sàhara va ser colònia espanyola fins l¹any 1975 quan, a partir d¹un acordtripartit 
entre Espanya, Marroc i Mauritània, va ser cedit a aquests dos darrers països. Des de 



llavors, el poble sahrauí viu exiliat, refugiat al sud d¹Argèlia esperant un procés de pau 
i d¹autodeterminació llargament reivindicat i enunes condicions de vida extremes. 
 
Aquesta és una iniciativa de la Coordinadora Catalana d¹Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Sahrauí (CCASPS) que duen a terme molts ajuntaments de Catalunya i Andorra 
simultàniament. 
 
 
INFORMA-TE¹N I INSCRIU-T¹HI ABANS DEL 22 DE MAIG  
 
Sessió informativa oberta a tothom el dimarts 19 de  maig  a les 8 del vespre  a 
l’Àrea de Comunitat. Carrer de Sant Fe 52, 2n Telèfon 93 864 12 12 (de 9 a 14 h) 
 
 
 
 
La Policia local comença la campanya d’Educació vià ria amb els alumnes de 5è 
de primària de totes les escoles del municipi  
  
Del 18 al 29 de maig, els alumnes de 5è de primària de totes les escoles del municipi, 
uns 200, participaran a les jornades d’educació viària que es fan en bicicleta pels 
carrers de la vila. Agents de la policia local els acompanyaran durant el recorregut i els 
explicaran les normes de circulació bàsiques per poder circular amb seguretat.  
 
Obertes les incripcions a la XXVIII copa Futbol Sal a de Sant Celoni que s’amplia 
a les categories  infantil i cadet  
 
Dilluns 18 de maig s’obre el període per apuntar-se a la XXVIII copa Futbol Sala de 
Sant Celoni. Com a novetat, es començarà la copa futbol sala a les categories infantil i 
cadet, és a dir, per a nois i noies d’entre 12 i 16 anys.  El torneig es disputarà del 15 de 
juny al 15 de juliol a les pistes del camp municipal d’esports de 8 del vespre a 12 de la 
nit.  Constarà de dues fases: la primera del 15 de juny al 10 de juliol on els equips es 
dividiran en grups que jugaran en sistema de lligueta. La segona fase es disputarà el 
13, 14 i 15 de juliol entre els 16 millors equips de la primera part i seran eliminatòries. 
L’any passat hi van participar un total de 51 equips i va guanyar el grup Skapillats.  
 
Els equips interessats cal que s’apuntin a la Rectoria Vella, de dilluns 18 fins al 29 de 
maig de 8 a 3 i de 5 a 8 del vespre.  
 
 
 
Última Session’s’sona de la temporada amb La Pim Pa m Pum  
 
Dissabte 16 de maig, els grups locals Le Pim Pam Pum, Corkscrew i una altra 
formació convidada acturan a la Sala Petita de l’Ateneu, dins la programació de 
Session’s’sona. L’actuació començarà a les 11 de la nit i l’entrada és gratuïta. Amb 
aquest concert, es tanca el cicle de Session’s’sona que ha comptat amb 7 sessions. 
 
La propera cita en la promoció dels grups de música amateur o semiprofessionals ja 
serà el 27 de juny a la final del Concurs Sant Celoni Sona! que enguany s’ha obert a 
tots els pobles del Baix Montseny.  Les inscripcions al concurs comencen el proper 
dilluns 18 de maig i s’allargaran fins el 29. De tots els grups inscrits, el jurat del 
concurs en seleccionarà 4 que passaran a la final. El premi del concurs consistirà en 
l’enregistrament, masterització i edició d’un EP (5 temes), del qual se’n faran còpies 
destinades a difondre l’obra del grup.  
 
Més informació: www.santceloni.cat 
 



 
  
Concert i ball a l’Ateneu amb l’orquestra Setson  
 
Diumenge l’Ateneu s’omplirà altra vegada de música amb l’orquestra Setson. El 
concert i ball  a l’Ateneu començarà a les 6 de la tarda. Després de la d’aquest 
diumenge, el proper concert i ball a l’ateneu se celebrarà diumenge 14 de juny amb 
l’orquestra Selvatana. 
Per rebre  informació sobre les activitats que es fan a l’Ateneu es pot omplir una 
butlleta disponible en el mateix Ateneu, als equipaments municipals o al web 
santceloni.cat.  
 
 
Nova campanya del Centre Municipal d’Esports Sot de  les Granotes per captar 
nous abonats  
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes comença una nova promoció. Les 
persones que en algun moment hagin estat abonades a la instal·lació es podran 
inscriure gratuïtament i les que es vulguin apuntar per primera vegada tindran un 50% 
de rebaixa. En els dos casos, els interessats també tindran una bossa d’esport gratuïta 
i una revisió mèdica. Aquesta promoció entrarà en funcionament aquest divendres i 
durarà un mes, per tant, fins el 15 de juny. Per altra banda, el Centre continua el seu 
ritme d’activitats especials i per això, aquest mes han preparat un aiguamix (divendres 
22 de maig) i una pedalada popular (diumenge 24 de maig). De cara el dia 6 de juny, 
la instal·lació organitza una jornada de portes obertes amb moltes activitats per a tots 
els gustos. Podeu informar-vos a la recepció del centre. 

 

 
L’Ajuntament recorda als propietaris l’obligatoriet at de netejar els solars sense 
edificar  
 
La manca de manteniment dels solars no edificats comporta una important proliferació 
de vegetació que, al costat de la manca d’endreça, suposen un risc notable d’incendi i 
perill pel veïnat i pel medi natural. A més, genera punts d’abocament incontrolat de 
residus. Les ordenances de Sant Celoni indiquen clarament que “els solars sense 
edificar  hauran d’estar obligatòriament tancats, nets i amb la vegetació 
correctament cuidada,  i que aquesta responsabilita t recau en la propietat” . Si no 
es manté l’espai en les condicions esmentades, l’Ajuntament pot realitzar les 
actuacions, exigir a les persones propietàries la despesa, i aplicar les sancions que 
s’escaiguin. A la primavera i a l’estiu s’accentuen les problemàtiques associades a la 
deixadesa de les persones propietàries i, per això, es crida l’atenció a qui li 
correspongui, per tal que compleixi les seves obligacions al respecte. 
  
 
Catalunya contra el càncer supera els 7 mil euros a  la recol·lecta  
 
L’Associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni ha recollit 7.109 euros a la 
recol·lecta de dissabte. Aquesta xifra és molt bona, ja que supera en 2.000 euros la 
quantitat recollida l’any passat. Per portar a terme la recol·lecta, van col·locar 6 taules 
a diversos punts del municipi: a la plaça de la Creu, a la plaça de la Vila, a la plaça de 
l’Església, a la Comte el Montseny, a l’avinguda de la Pau i a Sant Ponç. Els diners 
recollits aniran destinats a la investigació sobre el càncer i des d’aquesta entitat 
intentaran que part dels ingressos que es s’aconsegueixin durant tot l’any retornin al 
municipi amb un nou equipament per a l’Hospital. La propera activitat que organitzarà 
l’Associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni serà diumenge 24 de maig amb 
el festival escolar.  
 



 
Final de la Copa del Rei de futbol a la plaça de la  Vila 
 
Diversos establiments del municipi han organitzat per aquesta nit a la plaça de la Vila, 
la retransmissió de la final de la Copa de Rei de futbol amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Es podrà seguir en una pantalla gegant i hi haurà servei de bar. S’han 
previst unes 300 cadires.  
 
 
 
 
AGENDA 
 

 

dimecres 

13 
maig 
2009 
15:00 

Xerrada: Recursos 
i habilitats per 
educar  
Cicle de xerrades del 
Pla Educatiu d'Entorn 

Lloc:  CEIP Montnegre (la 
Batllòria) 
Organitza:  Pla Educatiu 
d'Entorn i CEIP 
Montnegre 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Cicle de xerrades del Pla 
Educatiu d'Entorn 
  

dijous 

14 
maig 
2009 
20:00 

Xerrada: El mapa 
mental i la ment 
com a eina  
Xerrada a càrrec de 
l'Associació Pau i 
Convivència 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Xerrada a càrrec de 
l'Associació Pau i 
Convivència 
  

divendres 

15 
maig 
2009 
18:00 

En Gripau i la 
Gertrudis... i altres 
contes menuts , amb 
Sole Palao  
Hora del Conte a la 
biblioteca de la 
Batllòria 

Lloc:  Biblioteca de la 
Batllòria 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  
Hora del Conte a la 
biblioteca de la Batllòria 
  

divendres 

15 
maig 
2009 
21:00 

Audicions a càrrec 
dels alumnes de 
l'Escola Muncicipal 
de Música  
...a l'olivera 

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

dissabte 

16 
maig 
2009 
08:00 

Cresta d'Aragüells  
Sortida d'Alta 
Muntanya i 
preparació al 
Tocllaraju 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  cap de setmana 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  
Sortida d'Alta Muntanya i 
preparació al Tocllaraju 
  



dissabte 

16 
maig 
2009 
09:00 

Jardí Botànic 
Marimurtra de 
Blanes  
Sortides culturals 
2009 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  tornada a 2/4 de 
2 del migdia, 
aproximadament 
Preu:  20 €  
Sortides culturals 2009 
  

dissabte 

16 
maig 
2009 
19:30 

Plantem el Sant 
Celoni del futur  
Jornades al Baix 
Montseny, reflexions 
per a un nou model 
territorial 

Lloc:  Sala d'actes rectoria 
Vella 
Organitza:  CUP 
Tipus d'acte:  
Conferència  

dissabte 

16 
maig 
2009 
23:00 

Concert: Le Pim 
Pam Pum + 
Corkscrew + grup 
convidat  
Sessions'n'sona 2009 

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

diumenge 
17 

maig 
2009 
07:00 

25 cims i turons 
pel Montseny  
25 anys...25 cims! 
(Secció de Senders i 
de Natura) 

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

diumenge 
17 

maig 
2009 
16:00 

Cinema: 
Restauración, de 
Michael Hoffman  
Cinema a l'Ateneu 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte: Cinema  
Vegeu Programació 
Cinema a l'Ateneu 
  

diumenge 
17 

maig 
2009 
17:30 

Master Class de 
Funky - Hip Hop  
Classe d'iniciació 
als estils més 
actuals de ball 

Lloc:  Club De Ball 
Celodance, C/ Sant 
Pere, 8, 2n 
Organitza: Club de Ball 
Celodance 
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: Dansa  

diumenge 
17 

maig 
2009 
18:00 

Concert i ball, amb 
l'Orquestra Setson  
Concert i ball a 
l'Ateneu 

Lloc: Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu: 7 €  

dimarts 
19 

maig 
2009 
20:00 

Colònies d'infants 
sahrauís a Sant 
Celoni  
Sessió informativa 
Vacances en Pau 

Lloc:  Àrea de Comunitat 
(Santa Fe, 52, 2n) 
Organitza: 
Coordinadora catalana 
d'ajuntaments solidaris 
amb el poble sahrauí  



2009 Sessió informativa 
Vacances en Pau 2009  
  

dijous 
21 

maig 
2009 
19:30 

Plantem el Sant 
Celoni del futur.  
Jornades al Baix 
Montseny, 
reflexions per a un 
nou model 
territorial. 

Lloc: Sala d'actes rectoria 
Vella 
Organitza: CUP 
Tipus d'acte: 
Conferència  

divendres 
22 

maig 
2009 
21:00 

Nit de lletres  
Tertúlia literària 
sobre Tancat per 
mancances  de Pau 
Gener, conduïda per 
Jesús Pacheco. 

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

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


