
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 27 de maig de 2009 

• Montserrat Casadevall, celonina centenària 
• Signatura de constitució de l’Oficina d’Habitatge d el Baix Montseny 
• Inici de les obres del nou pavelló al Sot de les Gr anotes 
• Presentació del projecte celoní que opta a la Llei de Barris 
• Oberta la convocatòria d’ajuts per a pagar el llogu er 2009 
• Presentació del llibre Els sistemes socioecològics de la conca de la 

Tordera, el Dia del Medi Ambient 
• Recepció oficial al patinatge celoní campió d’Europ a 
• Inspecció tècnica dels ciclomotors a Sant Celoni 
• L’ogre  de Volker Schlöndorff al cinema comentat de divend res  
• Actes amb motiu del Dia mundial sense tabac 
• Lliurament de premis del Certamen literari juvenil  
• Concert solidari per Mans Unides aquest diumenge a les 7 de la tarda 
• L’escola l’Avet Roig organitza una festa oberta al poble 
• AGENDA 

 
 
Montserrat Casadevall, celonina centenària  
 
Dijous 21 de maig, la celonina Montserrat Casadevall Domènech va cumplir 100 anys de vida.  
L’endemà, l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat Laura Costa li van fer un 
visita institucional per felicitar-la personalment. 
Montserrat Cadadevall viu a Sant Celoni amb el seu fill i la seva jove. 
 
 
Signatura de constitució de l’Oficina d’Habitatge d el Baix Montseny  
 
Els ajuntaments de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera van 
signar dimarts 26 de maig un conveni de col·laboració que ha fet possible la creació de 
l’’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny per donar resposta al gran nombre de 
peticions de la ciutadania de la zona que fins ara es dirigien a Sant Celoni. De fet,  un 
de cada quatre ciutadans atesos durant l’any 2008 a l’Oficina Local d’Habitatge 
provenia d’un altre municipi del Baix Montseny. 
 
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ofereix a la ciutadania serveis d’informació i 
assessorament general sobre habitatge, assessorament i gestió en matèria de borsa 
d’habitatges de lloguer social i jove i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer, a la 
rehabilitació d’habitatges i edificis i al control de l’habitabilitat.  
 
La seu central és l’Oficina Local d’Habitatge situada al Safareig i es creen 2 nous punts 
d’informació als municipis amb més població del  territori: Santa Maria de Palautordera 
i Llinars, que han de permetre un major nombre d’atencions i menys esperes durant 
els períodes de convocatòries.  
 
(S’adjunten imatges) 



 
 
 
Inici de les obres del nou pavelló al Sot de les Gr anotes  
 
Aquesta setmana comencen les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu del 
Sot de les Granotes. Les actuacions van a càrrec de l’UTE formada per construccions 
Deumal SA i Tau Icesa. Les primeres obres consistiran en condicionar un aparcament 
provisional per substituir l’actual del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, ja 
que al solar on era fins ara és on hi ha d’anar el nou pavelló. Després s’iniciaran les 
tasques per rebaixar el terreny i finalment, fer l’estructura de l’edifici.  
 
El nou pavelló tindrà una superfície construïda d'uns 4271 m2 més uns gairebé 2.000 
més d’exteriors. Disposarà d'un aparcament soterrat amb capacitat fins a 82 cotxes i 
una pista poliesportiva de 22x45m. Com a element destacable es preveu la 
construcció al seu interior d'un rocòdrom d'uns 12 metres d'alçada. El pressupost 
d’aquesta instal·lació és de 2 milions 613 mil euros i el termini d’execució és d’1 any.  
 
(S’adjunten imatges virtuals del nou Pavelló) 
 
 
 
Presentació del projecte celoní que opta als ajuts de la Llei de Barris  
 
Dissabte 30 de maig a les 10.30 h del matí es presentarà a la Rectoria Vella el projecte 
d’intervenció integral al nucli històric de Sant Celoni que opta als ajuts que atorga la 
Generalitat de Catalunya a través de l’anomenada Llei de Barris. Aquest projecte recull 
les aportacions que s’han fet des de diferents sessions tècniques, polítiques i 
ciutadanes. 
La presentació està oberta a tothom i especialment a les persones que van assistir el 
18 d’abril al taller de participació.  
 
L’objectiu de la Llei de Barris és la millora des del punt de vista urbanístic, social, 
econòmic i ambiental, de barris o àrees urbanes, com és el cas del nucli històric de 
Sant Celoni que avarca 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, han 
d’elaborar un projecte d’intervenció integral que contempli actuacions tant 
urbanístiques com socials.   
 
 
 
Oberta la convocatòria d’ajuts per a pagar el llogu er 2009 
 
A partir d’avui dimecres ja es poden presentar les sol·licituds per demanar els ajuts pel 
pagament del lloguer per a persones amb risc d’exclusió social. L’import màxim que es 
podrà aconseguir serà de 240 euros mensuals. No podran demanar aquestes ajudes 
les persones que tinguin contractes de lloguer signats entre familiars, o que ja tinguin 
un habitatge en propietat. El termini per presentar les demandes s’acaba el 30 de juny.  
Per qualsevol dubte sobre habitatge, podeu acostar-vos a l’edifici del safareig, on hi ha 
l’oficina local d’habitatge.  
 
Les sol·licituds es poden presentar a: 
A Sant Celoni OLH (Oficina Local d’Habitatge), carrer Campins, 24 Edifici El Safareig  
A Santa Maria de Palautordera, OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), carrer Empordà, 
30 Masia de Can Raül 
A Llinars del Vallès, Àrea d’Acció Social, Carrer Mas Bagà, 24 
 



 
Presentació del llibre Els sistemes socioecològics de la conca de la Torde ra, el 
Dia del Medi Ambient  
 
Dia: Divendres 5 de juny a les 8 del vespre 
Lloc: Rectoria Vella 
 
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, es presentarà a Sant Celoni 
el llibre Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera. Es tracta d'una obra 
editada per la Institució Catalana d'Història Natural i elaborada per diferents autors, la 
major part dels quals formen part del projecte de l'Observatori de la Tordera. Aquest és 
un projecte de seguiment d’indicadors de l’estat del medi natural i social de la conca de 
la Tordera, les dades del qual permeten fer una anàlisi periòdica de sostenibilitat així 
com donar informació ambiental per a la gestió i planificació dels recursos hídrics a 
nivell de conca.  
 
El llibre és una obra pionera quant a l'estudi científic i de monitoreig d'una conca 
hidrogràfica catalana. El treball té tres grans capítols. En el primer es fa una descripció 
de l’entorn natural de la conca, tant en l’aspecte físic com biològic. En el segon es duu 
a terme una anàlisi socioecològica, on es descriuen les unitats del paisatge, els espais 
naturals protegits, els valors de la Tordera com a connector biològic, el marc 
socioeconòmic, etc. També es fa una aproximació al canvi ambiental global a partir de 
la recerca a nivell local. Finalment, el llibre recull la crònica del projecte de 
l’Observatori de la Tordera, i presenta les metodologies i resultats de cadascuna de les 
línies d’estudi: hidrologia, algues diatomees, macroinvertebtrats, peixos, vegetació de 
ribera, amfibis, ocells, mamífers i ús i percepció dels recursos hídrics.  
 
La presentació, que  anirà a càrrec de Martí Boada,  anirà seguida d’una projecció 
del vídeo sobre l’Observatori de la Tordera.  
 
 
Recepció oficial al patinatge celoní campió d’Europ a 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va fer dimarts 26 de maig una petita recepció al grup petit 
de xou conjunts del patinatge artístic de Sant Celoni que es va proclamar campió 
d’Europa en la seva modalitat. La competició es va portar a terme el primer cap de 
setmana de maig a Itàlia i l’equip local va tornar a aconseguir la primera posició amb 
l’espectacle “Per plaer”. Aquesta coreografia ja els ha portat a ocupar el graó més alt 
dels podis tant al campionat de Barcelona, de Catalunya, d’Espanya i ara el d’Europa.  
 
Amb aquest nou guardó sota el braç, les patinadores celonines tornen a tenir un nou 
repte: el campionat del món. serà la tercera vegada que hi competeixen (el primer any 
van fer or i el segon argent), esperem que aquest any tornin a assolir una de les 
primeres posicions.  
 
(S’adjunten fotos) 
 
 
Inspecció tècnica dels ciclomotors a Sant Celoni  
 
El proper 9 de juny una entitat concessionària de la Generalitat es desplaçarà a Sant 
Celoni per tal de passar la inspecció tècnica (ITV) als ciclomotors. La inspecció tècnica 
és obligatòria pels ciclomotors a partir dels 3 anys de la seva matriculació. Això vol dir 
que els ciclomotors que estiguin matriculats entre l’1 de gener de 2003 i el 20 de febrer 
del 2006 han de passar la inspecció periòdica obligatòriament.  
 
Els horaris en què es podrà anar a la inspecció a Sant Celoni serà de 9 del matí a 1 
del migdia i cal demanar hora a la Policia Local (93 864 12 17). 



 
 
 
Lliurament dels premis del Certamen literari juveni l  
 
Divendres 22 de maig va tenir lloc el lliurament de premis del Certamen literari juvenil 
organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni. En total es van presentar 28 treballs 
repartits en les diverses categories: una per les obres de l’alumnat del primer cicle 
d’ESO, una altra pels de segon cicle d’ESO i per últim, una per Batxillerat i Cicles 
formatius. L’acte va comptar amb l’actuació del la formació “The combo experience”.  
 
Guanyadors/res van ser: 
 
NARRATIVA Grup A: 1r i 2n d’ESO - “Diari d’una crispeta” de Sandra Maresma 
Espejo, 2n ESO Col·legi Cor de Maria. 
NARRATIVA, Grup B: 3r i 4t d’ESO- “Retrobar-te” de Júlia Ojeda, 3r ESO Col·legi Cor 
de Maria. 
NARRATIVA, Grup C: batxillerat i cicles formatius- “Memòries d’una vida perduda” 
de Joan Alfaras Espinàs, 2n batxillerat IES Baix Montseny. 
 
POESIA Grup A: 1r i 2n d’ESO- “Les Mosques” de Clara Garcia Vallicrosa, 2n ESO 
Col·legi Cor de Maria. 
 
POESIA, Grup B: 3r i 4t d’ESO- “Fantasies” de Laia Cuní Mateo, 3r ESO Col·legi La 
Salle. 
POESIA, Grup C: batxillerat i cicles formatius- “Viu la vida” de Laura Llovera Roura, 
2n batxillerat IES Baix Montseny i “Respira” de l’Ariadna Triadó Lado, 1r batxillerat IES 
Baix Montseny. 
 
 
 
 
Actes amb motiu del Dia mundial sense tabac  
 
Coincidint amb el Dia Mundial sense Tabac, el Centre d’Atenció Primària, l’Hospital de 
Sant Celoni i l’Ajuntament organitzen una campanya per tal de conscienciar a la 
ciutadania dels efectes nocius del tabac i de l’addicció que genera. 
 
El 28 de maig, a l’entrada del CAP hi haurà una taula informativa  on s’hi podrà 
trobar material informatiu i es realitzaran cooximetries per saber la quantitat de CO 
(monòxid de carboni) que es té quan respirem. També s’ha organitzat un concurs de 
dibuix per als nois i noies de 2n d’ESO dels centres educatius del municipi, que seran 
exposats al CAP. Es premiaran 4 dibuixos: el més creatiu, el més elaborat, el més 
original i el que transmeti un missatge més saludable.  
 
Del 26 al 31 de maig, l’Ajuntament ha programat una exp osició sobre el tabac: La 
Visió de Yukiyú a Can Ramis. Es basa en la història de dos esperits del poble taí que 
ensenyen l'evolució occidental a través de la història del tabac, des d'un ús com a 
planta sagrada fins a esdevenir una màquina de fer diners i malalties. Està dissenyada 
per a tots els públics, però en especial per a l'alumnat de primer cicle d'ESO.  
 
 
 
L’ogre  de Volker Schlöndorff al cinema comentat de divend res  
 
Divendres torna el cinema comentat a l’Ateneu amb “Der unhold” (L’ogre) de Volker 
Schlöndorff. Aquest és el penúltim film del tercer cicle de cinema comentaten aquesta 
ocasió ha tingut el mal com a fil conductor.  



 
Les sessions són sempre els últims divendres de mes, fins el mes de juny i el passi 
comença a les 9 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu. A continuació té lloc la tertúlia 
sobre la pel·lícula moderada pel celoní Jesús Pacheco. La propera i última sessió serà 
al mes de juny amb la pel·lícula més antiga, de 1933, “Das terstament des Dr.Mabuse” 
de Fritz Lang. 
 
 
Concert solidari per Mans Unides aquest diumenge a les 7 de la tarda  
 
Diumenge 31 de maig a les 7 de la tarda a la Sala Petita de l’Ateneu tindrà lloc un  
concert solidari de l'Escola de Música Grau de Sant Celoni, que com cada any 
col·labora en la campanya de Mans Unides. Enguany a més a més, amb la participació 
del professor de piano i orgue, Vicenç Prunés  i la soprano, Isabel Ricciardi de 
Gaudesi . L’entrada és lliure i es recolliran donatius per al projecte del Senegal.  
 
 
 
L’escola l’Avet Roig organitza una festa oberta al poble  
 
L’escola l’Avet Roig obrirà les seves portes aquest dissabte per celebrar una festa 
popular. Tothom hi està convidat, especialment els nens i nenes, però també pares, 
mares, germans i avis i àvies. Les activitats començaran a les 11 del matí amb 
l’actuació de l’animador jaume barri al mateix pati de l’escola. Tot seguit, es portarà a 
terme un taller de reciclatge on es crearà algun objecte a través de oueres, tetabrixs, 
ampolles, etc. Fa molts anys l’avet roig ja havia organitzat una festa semblant i, per 
això, ara l’ampa actual vol obrir les portes del centre altre cop a tot el poble. 
 
 
 
 
AGENDA 
 

dimecres 

27 
maig 
2009 
20:45 

Final Champions: 
Barça vs 
Manchester Utd.  
Pantalla gegant a la 
plaça de la vila 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Tipus d'acte:  Esports  
Pantalla gegant a la plaça 
de la vila 
  

dijous 

28 
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 

29 
maig 
2009 
20:30 

Acte sobre les 
eleccions europees 
a Sant Celoni  
Xerrada-col·loqui i 
refrigeri amb Mireia 
Huerta, candidata 
núm. 2 de CDC 

Lloc:  Sala annexe bar 
Eudald 
Organitza:  Convergència 
i Unió de Sant Celoni 
Preu:  Entrada lliure, 
refrigeri gratuït 
Tipus d'acte:  
Conferència  



divendres 

29 
maig 
2009 
21:00 

Cinema: Der 
unhold (L'ogre) , de 
Volker Schlöndorff  
III Cicle de Cinema 
comentat 

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

dissabte 

30 
maig 
2009 
00:05 

25 cims de més de 
3000 m. per la Vall 
de Remuñé i zona 
del Perdiguero  
25 anys... 25 cims! 
(Secció Alta 
Muntanya) 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  Dissabte i 
diumenge 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  

dissabte 

30 
maig 
2009 
21:30 

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

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

divendres 

5 
juny 
2009 
17:00 

Amb una vegada 
no n'hi ha prou  
Torna el Banc de 
Sang a Sant Celoni 

Lloc:  Can Ramis 
Durada:  de 5 a 9 del 
vespre  
Torna el Banc de Sang a 
Sant Celoni 
  

divendres 

5 
juny 
2009 
20:00 

La Tordera: 
presentació d'un 
llibre i projecció 
d'un video  
Dia Mundial del Medi 
Ambient 

Lloc:  Rectoria Vella 
Tipus d'acte:  
Conferència  
Dia Mundial del Medi 
Ambient 
  

divendres 
5 

juny 
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  

divendres 
5 

juny 
2009 
21:00 

Sopar d'aniversari 
25 anys del CESC 

Lloc: Restaurant Can Net 
(Mosqueroles) 
Organitza: CESC 
Preu: 27'- € 
Tipus d'acte: Festa  

 
 
 
 
 



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


