
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 10 de juny de 2009 

• Presentació pública del treball “Diagnosi de la rea litat juvenil de Sant 
Celoni” aquest dissabte a l’Ateneu.  

• Visites guiades a l’Ajuntament i una trobada instit ucional, actes per 
commemorar el 30 aniversari de la recuperació dels ajuntaments 
democràtics a Catalunya 

• Eleccions al Parlament Europeu. Resultats a Sant Ce loni 
• Obertes les inscripcions al taller sobre salut de l es dones 
• L’ajuntament organitza un nou curs per a emprenedor s 
• Iniciació a l’elaboració artesanal de ratafia, nou curs de la Rentadora 
• Prop d’un miler d’infants han passat per la mediate ca de la Tordera i del 

Pallerola 
• Una veïna de Sant Celoni troba un poll de gamarús a l seu jardí. Tècnics 

municipals se’n van fer càrrec i van gestionar el s eu transport al Centre 
de Recuperació de Fauna Salvatge Torreferrussa 

• Passaltpas i la Coral Briançó, celebren aquest cap de setmana el seu 15è i 
25è aniversari, respectivament 

• Lleuger augment de la capta de sang d’aquest darrer  cap de setmana  
• La parròquia recupera les catifes florals per Corpu s 
• AGENDA 

 
 
Presentació pública del treball “Diagnosi de la rea litat juvenil de Sant Celoni”  
aquest dissabte a l’Ateneu  
 
Dissabte 13 de juny a les 11 del matí a la sala petita de l’Ateneu tindrà lloc la 
presentació als joves, centres educatius, entitats i persones interessades del treball  
“Diagnosi de la realitat juvenil de Sant Celoni”. L’Ajuntament de Sant Celoni ha 
promogut durant aquests primers mesos de l’any l’elaboració d’una diagnosi de la 
realitat juvenil del municipi amb el propòsit de dissenyar, properament, el Pla Local de 
Joventut 2009 – 2013. 
 
Per elaborar aquesta diagnosi s’han realitzat diferents sessions de treball amb la 
participació d’entitats, col·lectius diversos, responsables polítics, tècnics i tècniques 
municipals i altres agents i persones del municipi. Paral·lelament s’han fet una anàlisi 
estadística, així com també s’han recollit els principals programes i serveis del municipi 
que tenen influència directa en la població jove. 
 
 
Actes amb motiu del 30 aniversari de la recuperació  dels ajuntaments 
democràtics a Catalunya  
 
Amb motiu del 30 aniversari de la recuperació dels ajuntaments democràtics a 
Catalunya, l’Ajuntament organitza els dissabtes 20 i 27 de juny a les 11 h i a les 18 h, 
una visita guiada a la casa consistorial. La visita, d’una hora de durada, repassarà la 
història de l’edifici i el seu funcionament amb l’alcalde i altres membres del consistori.   



 
Les places són limitades i cal inscriure’s a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Safareig 
(Tel. 93 864 12 00).   
 
A més, dia 20 a les 8 del vespre als jardins de la Rectoria Vella, tindrà lloc l’acte 
institucional de commemoració amb la presència dels regidors i regidores que ha tingut 
l’Ajuntament de Sant Celoni durant aquests darrers 30 anys.  
 

Eleccions al Parlament Europeu 2009. Resultats a Sa nt Celoni  
 
Sobre un cens de 12.039 persones, van votar 4.631 (38,34%), 159 vots en blanc i 22 
nuls. El PSC obté el major nombre de vots, amb 1.610 i CiU és la formació que registra 
un major increment de percentatge de vot respecte l'any 2004, de prop d'un 5%. 
 
 

 
 
 

2004 2009 

Partit/Agrupació vots % vots % 
 

PSC-PSOE 2002 41,89 1610 34,93 
CiU 1218 25,49 1400 30,38 
ERC 631 13,20 456 9,89 
PP 557 11,66 577 12,52 

ICV-EUiA 247 5,17 226 4,90 
Altres 101 2,11 181 3,93 

en blanc 23 0,48 159 3,45 
Total vàlids 4779 100,00 4609 100,00 

Nuls 12   22   
Total emesos 4791   4631   

Més dades a: www. santceloni.cat 

 

 

 
 
Obertes les inscripcions al taller sobre salut de l es dones  
 
Amb motiu del Dia internacional de la salut de les dones, l’Ajuntament organitza un 
taller de cara a donar eines d’autoconeixement, informació i participació a les dones en 
relació a la seva salut des d’una mirada integral. El taller, a càrrec de Margarita López, 
creadora i responsable del Centre de Recursos de Dona i Salut de l’associació CAPS, 
es farà dijous 18 de juny de les 18.30 h a les 20.30 h a la Biblioteca i cal inscriure’s 
abans del 15 de juny (tel. 93 864 12 12). L’activitat és gratuïta i està oberta a totes les 
dones del municipi.  
 
 
 
L’ajuntament organitza un nou curs per a emprenedor s 
 
El Servei Municipal d’Ocupació portarà a terme un nou taller per a emprenedors, el 
tercer d’aquest any,  per ensenyar a elaborar el pla d’empresa. La durarà és de 8 
hores i s’ha programat pels dies 29 i 30 de juny al Safareig de 2/4 de 10 del matí a 2/4 
de 2 del migdia. Amb aquestes classes, s’intentarà conèixer 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.  
 
Inscripcions  al Safareig (c/ Campins 24, tel. 93 864 12 00) o per correu electrònic a  
creacioempreses@santceloni.cat 
 
 

Iniciació a l’elaboració artesanal de ratafia, nou curs de la Rentadora  

L’espai de lleure i cultura, la Rentadora, organitza pels dies 13 i 20 de juny, un curs 
d’iniciació a l’elaboració artesanal de ratafia. Es tracta de conèixer algunes de les 
plantes tradicionalment més usades per fer aquest licor i aprendre el procés 
d’elaboració. Dissabte 13 de juny de 9 a 13 h s’ha previst fer la sortida de camp per 
recollir les diferents herbes i el 20 de juny, de 10 a 13 h la classe d’elaboració a la 
Rentadora. Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se a la Rentadora 
(C/Campins, 24, 1r pis, Tel. 93 864 12 28; larentadora@santceloni.cat) 

 

Prop d’un miler d’infants han passat per les mediat eques de l’escola la Tordera i 
del Pallerola  

Durant aquest curs, les mediateques de l’escola la Tordera i del Pallerola han tingut 
una gran afluència d’infants a les seves activitats: més de 950 alumnes han participat a 
les diferents activitats organitzades, des de roda de contes a tallers plàstics i de teatre.  
Les mediateques estan obertes a la tarda, fora de l’horari escolar i hi pot anar 
qualsevol alumne del municipi i/o persona interessada (els infants de menys de 8 anys 
cal que hi vagin acompanyats d’un adult).  
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
 
Una veïna de Sant Celoni troba un poll de gamarús a l seu jardí  
 
Fa uns dies, una veïna de Sant Celoni va trobar al jardí de casa seva, al peu del Turó 
de la Verge del Puig, un poll de gamarús (Strix aluco). Com que el gos li podria haver 
fet mal, el va agafar i el va portar a la Rectoria Vella, on els tècnics de l’àmbit de 
patrimoni natural van recollir-lo i en van gestionar el seu transport al Centre de 
Recuperació de Fauna Salvatge Torreferrussa, de Santa Perpètua de Mogoda. En 
aquest centre de la Generalitat de Catalunya criaran l’ocell en unes condicions òptimes 
per al seu alliberament posterior a la natura. 
 
El gamarús és un ocell rapinyaire nocturn propi dels ambients forestals, però utilitza  
amb facilitat paisatges en mosaic, amb conreus, prats, matollars i boscos on troba una 
gran quantitat de preses (ratolins, rates, llorigons, talpons i fins i tot papallones 
nocturnes). Són molt territorials i defensen el seu territori amb el cant, que s’escolta  
durant tot l’any (una sèrie inconfusible de "uuuuuuu........uuu....uuuuuu"). 
 
Dies més tard es va saber que els seus germans es troben sans i estalvis a les 
capçades dels pins d’aquest jardí, on els seus pares continuen tenint-ne cura.  
 
(S’adjunta imatge)  
 
 



Passaltpas i la Coral Briançó, celebren aquest cap de setmana el seu 15è i 25è  
aniversari, respectivament  
 
Passaltpas celebrarà el seu 15è aniversari el 13 de juny. Per a l’ocasió han preparat 
una ballada amb el grup Mirabèl que començarà a 2/4 d’11 de la nit a la plaça de la 
Biblioteca l’Escorxador oberta tothom que vulgui aprendre o simplement seguir el ritme 
de diverses danses d’arreu del món.  Passaltpas es va crear el 1994 i des d’aleshores 
no han parat de créixer.  El seu objectiu és passar-s’ho bé ballant danses tradicionals 
que encara estan vives. El seu nom prové del pas de ball pas-salt-pas. 
Actualment aquesta associació té tres seus: Granollers,  la Garriga i Sant Celoni i cada 
setmana organitzen una ballada a cada població. A Sant Celoni és els dilluns a la Sala 
Petita de l’Ateneu, de quarts de 10 a quarts de 12 de la nit.  
 
25è aniversari de la Coral Briançó 
També el 13 de juny, la Coral Briançó celebrarà el seu 25è aniversari amb un concert 
a l’Ateneu a les 8 del vespre amb la col·laboració de l’Associació Coral cardedeunca. 
En total pujaran a l’escenari una seixantena de persones dirigides per Emilio de la 
Linde. El repertori que oferiran començarà amb la Missa a Buenos Aires seguida de 
set cançons catalanes (Muntanyes regalades, El bon caçador, El mariner, La gata i el 
belitre, La cançó de bressol, La cançó del lladre i Els fadrins de Sant Boi) per acabar 
amb la sardana l’Oreneta de Queralt. 
 
 
 
Lleuger augment de la capta de sang d’aquest darrer  cap de setmana  
 
El Banc de sang del cap de setmana passat va recollir 160 bosses, d’un total de 180 
donants voluntaris, dels quals 14 van donar sang per primera vegada. Aquesta xifra 
supera de 10 bosses la xifra de l’any passat per aquestes mateixes dates.  
 
El Banc de sang tornarà a Sant Celoni a finals d’agost: divendres 28 i dissabte 29, 
integrat en els actes puntuables pel corremonts de festa major. L’any passat es van 
aconseguir 249 bosses, tot un èxit que es vol repetir en aquesta edició. Precisament 
aquest diumenge se celebra el Dia mundial del donant de sang, on es farà un 
homenatge a 70 donants de tot Catalunya escollits aleatòriament.  
 
 
 
La parròquia recupera les catifes florals per Corpu s 
 
Dissabte Sant Celoni s’omplirà de flors. L’església parroquial de Sant Martí de Sant 
Celoni ha recuperat enguany la tradició de fer catifes florals pels carrers. L'any passat 
es va fer una catifa a la plaça de l'Església i aquest any, diversos grups i entitats 
s'encarregaran de confeccionar les catifes als carrers del voltant de l'església (plaça de 
l'Església, carrer de l'Abat Oliba, carrer de Campins i plaça de Mn. Figueras), per on 
passarà la processó de Corpus a 2/4 de 9 del vespre.  
 
 
 
AGENDA 
 

divendres 

12 
juny 
2009 

Taller de titelles 
reciclades , amb 
Sara Tornos  
Hora del Conte a la 
biblioteca de la 

Lloc:  Biblioteca de la 
Batllòria 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  



18:00 Batllòria 

divendres 

12 
juny 
2009 
20:00 

Conferència: 
L'Antàrtida, Turisme 
i Biodiversitat  
a càrrec de Martí 
Boada 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Cercle 
Econòmic i Social Baix 
Monteny 
Tipus d'acte:  
Conferència  
a càrrec de Martí Boada 
  

divendres 

12 
juny 
2009 
21:00 

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

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Música  
Programació "...a l'olivera" 
  

dissabte 

13 
juny 
2009 
08:00 

Jaciment grec i 
romà d'Empúries i 
Castelló d'Empúries  
Sortides culturals 
2009 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  tornada cap a 
2/4 de 8 del vespre 
Preu:  20 €  
Sortides culturals 2009 
  

dissabte 

13 
juny 
2009 
11:00 

Slide Day  
Classificatòries i final 
menors de 15 anys 

Lloc:  Parc d'esports del 
Pertegàs 
Tipus d'acte:  Esports  
Classificatòries i final 
menors de 15 anys 
  

dissabte 

13 
juny 
2009 
11:30 

Petita hora del 
conte: contes per 
menuts  
En Pep Puça  amb la 
companyia l'Espina 
de la sardina 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  

dissabte 

13 
juny 
2009 
20:00 

25 anys de la Coral 
Briançó  
Primavera a l'Ateneu 
- Teatre i música local 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu:  6 € 
Tipus d'acte:  Música  

dissabte 

13 
juny 
2009 
22:30 

Dansa: Celebració 
del 15è aniversari de 
Passaltpas  
Primavera a l'Ateneu 
- Teatre i música local 

Lloc:  Plaça de la 
biblioteca 
Tipus d'acte:  Dansa  
Primavera a l'Ateneu - 
Teatre i música local 
  



diumenge 

14 
juny 
2009 
06:00 

Comús - Orgeis  
GR 107: Camí dels 
Bons Homes 

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

diumenge 

14 
juny 
2009 
11:00 

Slide Day  
Semifinals i final 
majors 15 anys 

Lloc:  Parc d'esports del 
Pertegàs 
Tipus d'acte:  Esports  
Semifinals i final majors 
15 anys 
  

diumenge 

14 
juny 
2009 
18:00 

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

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu:  7 € 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  

divendres 

19 
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 

19 
juny 
2009 
21:00 

Nit de lletres  
Tertúlia literària sobre 
El siglo de las luces 
d'Alejo Carpentier, 
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  


