
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimarts 23 de juny de 2009 

• La Mostra d’entitats d’aquest dissabte aplegarà més  de 40 entitats  
• Una seixantena de regidors i regidores celonins com memoren els 30 anys 

d'ajuntaments democràtics. Les visites a l’ajuntame nt guiades per 
l’Alcalde continuen aquest cap de setmana  

• Final de curs al Centre de Formació d’Adults Baix M ontseny  
• Pòdium 2009, l’acte de reconeixement dels èxits esp otius reuneix prop de 

200 esportistes a la Rectoria Vella 
• El Ple aprova les inversions pel 2009 
• Dissabte es presenta el videojoc Sant Celoni Games,  creat per una 

trentena de joves com a mesura de prevenció de conf lictes 
• El Taller de salut de les dones aplega una dotzena de participants 
• Quedem a la fresca, nova iniciativa integradora 
• A partir de dilluns, el bus urbà de Sant Celoni gua nya noves parades i 

millora el servei 
• Sant Celoni ofereix una programació cultural per a tot l’estiu 
• La biblioteca de Sant Celoni, entre els 6 equipamen ts catalans que 

sortegen bitllets d’interrail 
• Aquest divendres, tercera edició de la mostra de cu ina del Baix Montseny, 

Tastets d’estiu  
• Poetas del asfalto, Phox, Twisted Nails i Orquestra  Sant Celoni , tocaran 

dissabte a la final del concurs Sant Celoni Sona 20 09 
• Presentació a Sant Celoni de la primera versió cata lana il·lustrada de 

L’origen de les espècies  de Charles Darwin amb la col·laboració de Carles 
Puche   

• AGENDA 
 
 
 
Sant Celoni aplega les entitats en una Mostra al ca rrer   
 
Dissabte, 27 de juny, de les 10 del matí a les 8 del vespre, Sant Celoni acollirà una 
mostra d’entitats. Des de la plaça de l’Església a la plaça del Bestiar, passant per la 
plaça de la Vila i els carrers del voltant, s’ompliran d’estants d’associacions diverses: 
culturals, esportives, socials, politiques… que podran explicar a la ciutadania qui són, 
què fan i com s’organitzen. Segons ha explicat el regidor de cultura, Jordi Cuminal, la 
Mostra “té un doble objectiu: augmentar el grau de coneixe ment que la 
ciutadania té del teixit associatiu i, alhora, la s eva implicació” .  La Mostra 
s’acompanya d’un intens programa d’activitats complementàries.  
 
Jordi Cuminal ha destacat el fet que “Sant Celoni i la Batllòria disposen d’un 
nombre extens i divers d’entitats: des d’associacio ns que tot just inicien la seva 
activitat fins a entitats que ja fa molts anys que funcionen i estan del tot 
consolidades, amb un calendari molt clar d’activita ts i unes pautes molt clares… 
i totes elles, des del moment que treballen per San t Celoni, contribueixen a la 
gran tasca de millorar el món”.   
 



De forma complementària a la Mostra, l’ajuntament presentarà dissabte una Guia 
d’entitats, un document d’ampli espectre que recollirà la informació i les dades de 
contacte de totes les entitats i associacions del municipi. Aquest document s’ha editat 
en format paper i estarà permanentment en procés de millora via web municipal. 
 
(S’adjunta programa de la mostra) 
 
 
Una seixantena de regidors i regidores celonins com memoren els 30 anys 
d'ajuntaments democràtics  
Les visites a l’ajuntament guiades per l’Alcalde co ntinuen aquest cap de 
setmana 
 
Una seixantena de regidors i regidores que ha tingut el consistori celoní aquests 
darrers 30 anys van commemorar dissabte la recuperació dels ajuntaments 
democràtics en un acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Celoni als jardins de la 
Rectoria Vella. L'acte va servir per recordar totes aquelles persones que l´any 1979, a 
Sant Celoni, van assumir la responsabilitat de dirigir la gestió municipal, i també a totes 
aquelles que "amb vocació de servei i compromís diari amb les ne cessitats de la 
ciutadania" van continuar i continuen la tasca de fer i refer el nostre poble.  
 
L'acte va començar amb la intervenció de l'advocat Ramon Verdaguer que va parlar de 
la importància de Sant Celoni en la història, el compromís dels polítics amb el seu 
poble i la seva gent, i va recordar els treballadors públics evocant la figura de 
l'aleshores secretari de l'ajuntament i ja desaparegut, Ramon Vila. Tot seguit, van 
intervenir els quatre alcaldes que ha tingut Sant Celoni els darrers 30 anys: Montserrat 
Rossell va recordar la seva germana Teresa Rossell, alcaldessa del 79 al 83;  Antoni 
Pujol, alcalde del 83 al 89; Joan Castaño, alcalde del 89 al 2007 i l'actual alcalde 
Francesc Deulofeu. En la seva intervenció, Francesc Deulofeu va agrair a tots els 
regidors i regidores el seu esforç per millorar Sant Celoni.  
  
Tots els regidors i regidores van rebre un pin amb l'escut del municipi com a record de 
l'acte, i es van fer una foto conjunta. 
 
Les visites a l’Ajuntament guiades per l’alcalde co ntinuen  aquest cap de 
setmana. Dissabte dia 20 ja se’n van fer dues, a les 11 i a les 6 de la tarda, que van 
aplegar una vintena de persones. La visita es va plantejar com un passeig per la 
història de l’ajuntament i el seu funcionament. Segons l’alcalde, es tracta “d’apropar la 
institució a la ciutadania d’una manera àgil i dinà mica ”. Dissabte 27, a les 11 i a les 6 
s’han programat dues noves visites ofertes a tothom. Per una millor organització, les 
persones es poden apuntar a l’OAC (tel. 93 864 12 00) 
 
(S’adjunten imatges)  
 

 
Final de curs del Centre de Formació d’Adults  
 
El passat 19 de juny va tenir lloc la cloenda del curs 2008-09 de l’escola d’adults 
presidida per l’alcalde Francesc Deulofeu. Els actes es van iniciar amb la inauguració 
de l’exposició de les obres dels alumnes de Dibuix i pintura a Can Ramis, que restarà 
oberta fins el 5 de juliol. Posteriorment es va celebrar un sopar a la pista coberta del 
camp municipal d’esports, al qual hi van assistir més de 170 persones. El sopar va 
comptar amb música de Dj’s alumnes del propi centre i amb la projecció d’un 
audiovisual amb diferents imatges del curs: grups d’alumnes, sortides, celebracions,... 
 
Enguany l’oferta formativa ha comptat amb vint ensenyaments diferents, amb un total 
de 574 matrícules. Un 71% de l’alumnat ha assistit regularment, obtenint el 
corresponent certificat d’assistència. Dels alumnes presentats a proves lliures, 37 



alumnes han superat les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, 35 les de 
grau superior, 6 les d’universitat i 6 alumnes han obtingut el títol de GES, a més de 14 
que han aprovat algun dels tres àmbits dels quals consta aquest títol. 
 
Aquestes dues darreres setmanes, l’alcalde i la regidora de Comunitat, Laura Costa, 
han passat per totes les classes a lliurar personalment els diplomes i a conversar una 
estona amb els i les alumnes. D’aquesta manera l’alcalde va poder agrair als més de 
500 alumnes el seu esforç “per seguir aprenent, per seguir creixent en 
coneixements i valors” i als i les docents, la seva capacitat “de seguir engrescant i 
desvetllant inquietuds per aprendre”. 
 
El centre va concloure el curs amb la mirada al nou equipament que s’està construint a 
Sax Sala que impulsarà encara més la formació permanent al municipi.  
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
Pòdium 2009, l’acte de reconeixement dels èxits esp otius reuneix prop de 200 
esportistes a la Rectoria Vella  
 
La pluja prèvia a l’acte, no va impedir que Pòdium 2009 s’estrenés com a nou 
esdeveniment esportiu de Sant Celoni. Prop de 200 esportistes del municipi, 
acompanyats de tota mena de càrrecs de les entitats, i molts familiars, es van aplegar 
als jardins de la Rectoria Vella, per compartir els èxits de la temporada esportiva 2008-
2009. L’alcalde Francesc Deulofeu va destacar “el potencial, la il·lusió i, sobretot, el 
futur que tenen els guardonats i guardonades, la ma joria molt joves” .  
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
Presentada l´enquesta hàbits esportius de Sant Celo ni i la Batllòria  
 
La Diputació de Barcelona ha presentat a l’alcalde, regidors, regidores i tècnics de 
l’ajuntament, els resultats de l’Enquesta sobre els hàbits esportius de Sant Celoni i la 
Batllòria, que, a petició del municipi, es va dur a terme l'estiu passat. L’enquesta es va 
fer mitjançant trucada telefònica, a una mostra de 600 persones majors de 16 anys. 
 
L’objectiu se centra en disposar d'informació sobre els hàbits esportius de la gent de 
municipi, l'anàlisi dels quals, servirà per complementar els fonaments per a la 
planificació de l'acció municipal en matèria de promoció de l'activitat física i l'esport 
durant els propers anys: nous programes, nous equipaments, noves modalitats 
esportives, etc. 
 
La consulta segueix els mateixos paràmetres de l'enquesta que va fer la Generalitat de 
Catalunya, el 2004, sobre els hàbits esportius de la gent de Catalunya. Per això, s’ha 
pogut comparar dades i verificar que les de Sant Celoni són molt semblants a les del 
conjunt del país. Es fa una valoració molt positiva dels equipaments municipals i queda 
clar que, per bé que força gent fa esport (48,7% dels majors de 16 anys), n'hi ha molta 
que no i, per tant, cal continuar promocionant-lo i facilitant-lo decididament. Les 
activitats físiques més realitzades són: caminar (com exercici físic) amb un 47,7%, 
natació recreativa amb un 29,0% i la gimnàstica de manteniment amb un 16,8%. Per 
sexes, són els homes amb un 87,3% qui fan més activitat física, mentre les dones, 
amb un 83,3% s’allunyen 6 punts de la mitjana catalana. L’edat de major realització 
d’activitats físico-esportives es situa a la franja dels 16 al 24 anys.  
 
 
 



 
El Ple municipal aprova les inversions pel 2009  
 
El Ple municipal celebrat dijous 18 de juny va aprovar inicialment una modificació de 
crèdit del pressupost prorrogat per aquest any amb els vots a favor de l’equip de 
govern i del PSC i dues abstencions de la CUP.  
 
Aquesta modificació incorpora tot el paquet d’inversions pel 2009 valorades en 2 
milions 756 mil euros. Entre les accions previstes hi ha la millora de la Unió 
Batllorienca, de Sant Llorenç de Vilardell, de Can Ramis.  
 
Per altra banda, totes les formacions del consistori van estar d’acord en aprovar la 
contractació de la constitució d’un dret de superfície sobre una finca al carrer 
Montserrat per tal de fer-hi pisos protegits de lloguer.  En total s’hi volen construir 14 
habitatges de 57 metres quadrats amb aparcament i que tindran un lloguer mensual 
d’uns 323 euros.  
 
 
Dissabte es presenta el videojoc Sant Celoni Games,  creat per una trentena de 
joves com a mesura de prevenció de conflictes  
 
Can Ramis acollirà dissabte 27 a les 13.15 h la presentació del videojoc Sant Celoni 
Games que han creat una trentena de joves com a mesura de prevenció de conflictes, 
dins el projecte bordergames impulsat per l’Ajuntament de Sant Celoni. El videojoc en 
3D, que ha suposat un any i mig de feina, se situa a la Rectoria Vella, espai que patia 
precisament un mal ús per part d’alguns joves.  El protagonista es diu Mohamet i és 
l’eix vertebrador del videojoc. A través dels diàlegs que manté amb la resta de 
personatges es pretén abordar diferents temàtiques com ara les drogues, la integració 
d’immigrants, la relació entre la gent jove i la gent gran....  
 
Segons la regidora de Comunitat, Laura Costa,” l’objectiu principal era implicar els 
joves del municipi perquè reflexionessin entorn del s usos dels espais públics. 
Es tractava de reforçar vincles i crear dinàmiques mediadores per prevenir 
conflictes i fomentar la integració i socialització  del jovent” 
 
El Sant Celoni Games forma part d’un grup de projectes que l’ajuntament porta a 
terme en relació a la mediació juvenil, com són el projecte xarxa que es realitza 
conjuntament amb les entitats del poble i el projecte Ethos amb l’IES Baix Montseny.  
 
A partir de dilluns 29 de juny,  tothom que ho vulgui hi podrà jugar de forma totalment 
gratuïta a través del web santceloni.cat. 
 
 
El Taller de salut de les dones aplega una dotzena de participants  
 
El dia  18 de juny  es va realitzar   a la  Sala  d’Actes de la Biblioteca  de l’Escorxador 
el  taller  “Eines de coneixement per participar activament en la teva salut”  a càrrec de 
Margarita López membre de l’Associació CAPS.  Aquest taller  s’ofereix des de  l’ICD 
(Institut  Català de les Dones)  amb la participació de 12 dones.  Amb una dinàmica 
àgil i molt participativa es va tractar  la prevenció de l’estress,  eines per fomentar els  
recursos personals per prevenir  l’estress i potenciar la  salut  integral. Les assistents  
van mostrar molt  interès  en el tema  i  es van  explicitar  diferents propostes per  
portar a terme en futures ocasions.   
 
 
Quedem a la fresca, una nova iniciativa integradora   
 



La Coordinadora d’Entitats Solidàries i l’Ajuntament de Sant Celoni promouen una 
nova iniciativa anomenada Quedem a la fresca. Es tracta de conversar en català amb 
persones provinents d’altres països, que volen practicar la nostra llegua, i després 
anar junts als espectacles dels “Dijous a la Fresca”. Totes les persones interessades  
poden anar directament els dijous de juliol i agost a les 9 del vespre davant de 
l’Ajuntament.  
 
 
 
A partir de dilluns, el bus urbà de Sant Celoni gua nya noves parades i millora el 
servei  
 
Amb l’objectiu de millorar el servei de bus urbà a Sant Celoni, a partir de dilluns 29 de 
juny s’aplicaran alguns canvis en el recorregut i els horaris. El recorregut guanya 4 
noves parades i s’ajusta la freqüència a 30 minuts. Això vol dir que, de dilluns a 
divendres, de les 7 del matí fins a les 19.30 h, hi ha servei de bus cada mitja hora de 
forma ininterrompuda.   
 
4 noves parades  
Es creen 4 noves parades: DR. TRUETA (direcció centre, a l’alçada del semàfor); 
MAJOR DE DALT (Major amb Santa Tecla), CENTRE (Sant  Martí amb Major) i BRUC 
(Bruc amb Roger de Flor). Desapareixerà la parada COMTE DEL MONTSENY 
(Campins amb Verge del Puig) que continuarà com a parada del BUS interurbà. En 
total el bus urbà tindrà 21 parades. 
 
Més accessibilitat  
L’ajustament anirà acompanyat d’una millora significativa pel que fa l’accessibilitat: 
s’instal·laran uns nous pals de parada, més amplis, amb més informació i de major 
dimensions, per tal que es pugui llegir fàcilment. Les 21 parades disposaran d’aquest 
element informatiu.  
 
 
Sant Celoni ofereix una programació cultural per a tot l’estiu  
 
Amb l’objectiu d’oferir activitats culturals durant tot l’estiu, l’ajuntament de Sant Celoni 
ha presentat una programació que avarca juliol i agost. Igual que l’any passat, els 
Dijous a la fresca comencen el juliol i no acaben fins a finals d’agost amb modalitats i 
ubicacions ben diverses: cinema, circ, música, teatre...a la plaça de la Biblioteca, als 
jardins de la Rectoria Vella i a la plaça d’en Nicola.  Entre les altres activitats 
programades destaca el segon Festival de la veus que tindrà lloc dissabte 4 de juliol a 
la Rectoria Vella i els balls a l’Ateneu que passen a fer-se a la plaça de la Vila a les 10 
del vespre els dies 11 de juliol i 8 d’agost.   
 
(S’adjunta programa)  
 
 
La biblioteca de Sant Celoni, entre els 6 equipamen ts catalans que sortegen 
bitllets d’interRail  
 
La biblioteca l’Escorxador és una de les 6 biblioteques del país que participen en el 
sorteig de 2 bitllets d’interRail entre les persones que agafin en préstec una guia de 
viatge. Es tracta d’una iniciativa promoguda per la Diputació de Barcelona i Renfe i que 
enguany ha ampliat el concurs, i ha passat de joves a un públic en general. La 
biblioteca l’Escorxador forma part del projecte Turisme, igual que 5 equipaments més 
ubicats a Arenys de Mar, Berga, Vilafranca del Penedès, Moià i Caldes de Montbui.  
El sorteig es farà el 23 de juliol i hi participaran totes les butlletes recollides a les 6 
biblioteques. Cada equipament podrà repartir un màxim de 100 butlletes.  
 



 
 
Poetas del asfalto, Phox, Twisted Nails i Orquestra  Sant Celoni, tocaran dissabte 
a la final del concurs Sant Celoni Sona 2009  
 
El jurat del concurs Sant Celoni Sona ha decidit que els 4 grups finalistes que actuaran 
el proper 27 de juny a la final són: Poetas del asfalto que toquen hip hop i rap, Phox i 
Twisted nails que fan rock i l’Orquestra Sant Celoni de música tradicional.  Aquestes 4 
formacions actuaran el dissabte 27 de juny al pàrquing del Pavelló municipal d’esports 
a partir de les 12 de la nit i cada una tindrà 50 minuts per demostrar de què són 
capaços dalt de l’escenari. Es valorarà tant la qualitat vocal i instrumental, com també 
la composició, l’originalitat i la posada en escena de cada grup.  
 
Enguany, el concurs s’ha obert a tots els municipis del Baix Montseny i s’han presentat 
21 formacions musicals. L’objectiu del Sant Celoni Sona és promocionar i difondre els 
grups de música amateurs o semiprofessionals de la zona. El premi consisteix en 
l’enregistrament, masterització i edicició d’un ep de 5 temes. 
 

 
 
Aquest divendres, tercera edició de la mostra de cu ina del Baix Montseny, 
Tastets d’estiu  
 
Divendres 26 a les 9 del vespre tindrà lloc a la plaça de la Vila de Sant Celoni la 
tercera mostra de cuina del Baix Montseny, Tastets d’estiu, que organitza l’Ajuntament 
i l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny. Des de la setmana passada ja es 
poden adquirir els tiquets a diversos establiments de Sant Celoni (Pastisseria Lleonart, 
Tretzevents, Cansaladeria Bonsoms i L’Estanc del carrer Major), per un preu de 13 
euros que donen dret a  tres plats, unes postres, beguda i cafè. 
 
En l’edició d’enguany, a més de degustar les creacions dels 15 restaurants i 
pastisseries participants, es podrà veure una mostra d’art d’en Joan Masnou, pintor de 
la zona, sota el lema el paisatge del Montseny i la seva cuina.  
 

 

Presentació a Sant Celoni de la primera versió cata lana il·lustrada de L’origen de 
les espècies  de Charles Darwin amb la col·laboració de Carles P uche    
 
La versió catalana i il·lustrada del llibre L’origen de les espècies de Charles Darwin es 
presentarà a Sant Celoni aquest divendres. Serà a 2/4 de 8 del vespre a la sala petita 
de l’Ateneu i comptarà amb la presència de Juli Peretó, professor de bioquímica i 
biologia molecular de la Universitat de València i editor de l’obra i amb Carles Puche, 
il·lustrador científic del llibre, conegut al municipi per les seves col·laboracions en 
diversos àmbits. L’alcalde Francesc Deulofeu serà l’encarregat de presentar l’acte. 
 
Aquest exemplar és la primera versió catalana il·lustrada que existeix de l’obra i n’han 
fet una adaptació reduïda i simplificada de la primera que es va publicar. L’origen de 
les espècies tracta d’on venim i de l’evolució que s’ha patit, i trenca amb algunes 
creences molt arrelades a la societat. Compta amb 200 il·lustracions inèdites, fetes per 
Carles Puche després de molts mesos de recerca. La presentació de la versió 
catalana i il·lustrada del llibre l’origen de les espècies de Charles Darwin serà la 
primera presentació del llibre, editat per la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la 
Universitat de València i per l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
 
 
 



AGENDA 
 

divendres 

26 
juny 
2009 
19:30 

L'origen de les 
espècies , versió 
il·lustrada en català  
Presentació llibre 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Llibreria 
Alguer Set i Universitat de 
València 
Tipus d'acte:  Literatura  
Presentació llibre 
  

divendres 

26 
juny 
2009 
21:00 

Cinema:  El 
testament del Dr. 
Mabuse , de Fritz 
Lang  
III Cicle de Cinema 
comentat 

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

divendres 

26 
juny 
2009 
21:00 

Piràmide de Vicent 
(4.215 m) 
Cap de setmana als 
Alps 

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

divendres 

26 
juny 
2009 
21:00 

Tastets d'estiu  
III Mostra de cuina del 
Baix Montseny 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Organitza:  Ajuntament de 
Sant Celoni i Associació 
d'Empresaris Turístics del 
Montseny 
Preu:  13 € 
Tipus d'acte:  Mostra, 
Festa  
III Mostra de cuina del 
Baix Montseny 
  

dissabte 

27 
juny 
2009 
10:00 

Mostra d'entitats  
Les diferents entitats 
de la vila mostren les 
seves activitats 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Durada:  de 10 a 2 del 
migdia i de 5 a 8 del 
vespre 
Tipus d'acte:  Mostra  
Les diferents entitats de la 
vila mostren les seves 
activitats 
  

dissabte 

27 
juny 
2009 
11:00 

Visita guiada a 
l'Ajuntament  
30è aniversari de la 
recuperació dels 
ajuntament 
democràtics 

Lloc:  Casa de la vila  
30è aniversari de la 
recuperació dels 
ajuntament democràtics 
  

dissabte 
27 

Festival de 
patinatge artístic  

Lloc:  Pista coberta Camp 
Municipal d'Esports 
Organitza: Club patí 



juny 
2009 
22:00 

Club patí Sant 
Celoni 

Sant Celoni  
Tipus d'acte: Esports  
Club patí Sant Celoni 
  

dissabte 
27 

juny 
2009 
23:55 

Sant Celoni Sona!  
Concurs grups 
musicals locals 
2009 

Lloc:  Plaça del pavelló 
municipal d'esports 
Tipus d'acte: Música  
Concurs grups musicals 
locals 2009 
  

diumenge 
28 

juny 
2009 
18:00 

Festival de jazz  
Jazz i ball modern 
amb l'Esportiu 
Mètric 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte: Dansa  
Jazz i ball modern amb 
l'Esportiu Mètric 
  

dijous 
2 

juliol 
2009 
22:00 

Circ: Déu n'hi do, 
amb Àticus  
Dijous a la fresca 

Lloc: Plaça de la 
biblioteca 
Durada: 45 minuts  
Dijous a la fresca 
  

divendres 
3 

juliol 
2009 
08:00 

Vall d'Estaragne  
Recordant els 
nostres 
muntanyencs 

Lloc:  Pla d'Estaragne, 
pròxim al llac de Cap de 
Long. 
Durada: Cap de setmana  
Organitza: CESC 
Tipus d'acte: Esports  
Recordant els nostres 
muntanyencs 
  

divendres 
3 

juliol 
2009 
12:00 

Xerrada 
informativa i 
inscripció 2009-2010  
Pla de Transció al 
Treball PQPI-PTT 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Durada: 2 hores, aprox. 
Organitza: PQPI-PTT  
Pla de Transció al 
Treball PQPI-PTT 
  

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


