
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 22 de juliol de 2009 

• Es reprenen les obres del nou túnel de l’entrada a Sant Celoni 
• Les obres del pas de vianants sota la C-35 esperen un permís de 

Carreteres per poder començar 
• Estrena de jocs infantils a Rectoria Vella, plaça C omte del Montseny i 

Passeig del Pertegàs 
• Dijous a la fresca: Rebrot teatre demà amb La meva Ismènia . Dijous 30, 

titelles entorn de la figura de Jaume I amb motiu d e la commemoració 
dels 800 anys del seu naixement  

• El sector de la telefonia segueix sent el que més r eclamacions genera el 
primer semestre de l’any, segons dades de l’OMIC 

• Ordre del dia Ple municipal 22 de juliol de 2009 
• El CESC prepara l’expedició al Tocllaraju per aques t agost  
• Imatges del XLV Aplec de la Sardana 
• AGENDA 

 
 
Es reprenen les obres del nou túnel de l’entrada a Sant Celoni  
 
Aquest mes de juliol s’han reiniciat les obres del nou túnel de l’entrada a Sant Celoni 
pel carrer del Doctor Trueta. Segons ha confirmat la Generalitat, durant els propers 
dies una empresa homologada per ADIF realitzarà les cates de localització de serveis 
que han de permetre identificar les xarxes afectades per l’obra. D’aquesta manera, el 
mes d’agost es podrà iniciar la construcció de l’estructura del pas inferior del nou túnel. 
 
Pel que fa a les millores dels recorreguts de vianants, durant el mes d’agost es preveu 
l’inici de les obres del pas inferior que permetrà creuar a peu el ramal de la C35 
d’entrada cap a Sant Celoni, sempre que es disposi de la corresponent autorització per 
tallar la circulació per part del Serveis Territorials de Carreteres. Aquesta intervenció 
inhabilitarà el carril d’entrada al poble des de la C35 pels vehicles que vinguin de 
Girona. Per aquest motiu es recomana entrar per la porta de Llevant o fer un canvi de 
sentit a la rotonda d’accés a l’AP7. 
 
Recordem que les obres de construcció del nou túnel van començar el maig del 2008, 
un any més tard del previst i es van aturar el setembre  per la fallida de l’empresa 
constructora. Després d’una nova licitació de projecte i obra per part de GISA, que ha 
incorporat millores dels itineraris de vianants suggerits per l’Ajuntament que el projecte 
inicial no contemplava, ara s’han reprès els treballs.   
 
L’Ajuntament de Sant Celoni seguirà treballant i insistint a la Generalitat perquè 
aquestes obres no pateixin més incidències i es pugui gaudir finalment d’un accés 
digne a Sant Celoni pendent de fa molts anys.  
 
 
Les obres del pas de vianants sota la C-35 esperen un permís de Carreteres per 
poder començar  
 



Des de mitjans de juny s’està a l’espera que comencin les obres de construcció del 
pas de vianants sota la C35 que servirà per crear un itinerari per a vianants entre la 
Batllòria i l'estació de Gualba. L’ajuntament va adjudicar les obres el mes d’abril a 
l'empresa Construccions Deumal SA i va fixar un termini d’execució d’uns quatre 
mesos.  
 
Però com que les obres afectaran de manera important la circulació de la C35, 
l’empresa constructora té l’obligació de sol·licitar una autorització prèvia al 
començament dels treballs al Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat que 
preveu els desviaments i les mesures de seguretat adequades per fer compatibles les 
obres amb el pas del trànsit. Aquesta sol·licitud es va trametre el 12 de juny i la 
Generalitat va respondre que disposa de 3 mesos per emetre resolució d’autorització.  
 
L’ajuntament ha reclamat la resposta, però encara no ha arribat i, per tant, encara no 
es poden iniciar les obres. Mentrestant la direcció de l’obra i el contractista segueixen 
treballant en diversos detalls d’execució per tal d’evitar al màxim els imprevistos quan 
comenci l’obra.  
 
 
Estrena de jocs infantils a Rectoria Vella, plaça C omte del Montseny i Passeig 
del Pertegàs  
 
Durant aquet mes de juliol s’han renovat tots les zones de joc infantil d’aquests tres 
espais. Tots els elements instal·lats i el disseny dels espais, compleixen rigorosament 
les normatives més recents en la matèria.  
 

(S’adjunten imatges) 

 

 

Dijous a la fresca 

Dijous, 23 de juliol, a la plaça de la Biblioteca, Rebrot Teatre amb La meva 
Ismènia  
 

 

 

LA MEVA ISMÈNIA, d’Eugène Labiche amb Marta Albert, Elisabet Bach, Teresa 
Deulofeu, Bernat Fugarolas, Xavier Vulart. Direcció de Maria Marsol i música i direcció 
músical d’Albert Peix.  
 

Una tieta molt rica 

Una filla molt múrria 

Un pretendent molt poca-solta 

Un pare molt gelós 

Una "molt bona" minyona 

Una comèdia sorprenent a ritme de swing 

 



 

Dijous 30 de juliol: Jaume i els seus feits, titell es amb el grup Pa Sucat  

 

A la plaça de la Biblioteca 
Espectacle en clau d’humor, d’actors, titelles i màscares amb música i cançons en viu 
per a tots els públics entorn de la figura de Jaume I, amb motiu de la commemoració 
dels 800 anys del seu naixement. L’espectacle segueix El llibre dels feits de Jaume I i 
les Cròniques de Bernat Desclot i Ramon Muntaner i recorre a l’ús de tècniques 
diverses com el titella català, el bunraku, la màscara, el cant i la poesia per confegir un 
vitrall al voltant del personatge. 
L’espectacle se centra en la figura de Jaume I el Conqueridor i fa memòria de 
moments i aspectes de la seva vida de manera breu i articulada en nou capítols: el seu 
naixement, la infantesa i els problemes amb els nobles, com Jaume es fa gran i es 
guanya un lloc entre els rics homes, les seves conquestes, la seva complicada vida 
amorosa i la seva mort. 
Durada: 60’ 
 
 
 
El sector de la telefonia segueix sent el que més r eclamacions genera el primer 
semestre de l’any, segons dades de l’OMIC  

Segons les dades de l’Oficina Municipal d’informació a les Persones Consumidores, 
l’OMIC, durant el 1r semestre de l’any, el sector de telefonia i Internet  segueix sent el 
que més motius de consulta i reclamació provoca degut a la problemàtica derivada de 
canvis de companyia, baixes que no es fan efectives i deficiències dels serveis 
prestats.  

El sector que ocupa el segon lloc en nombre de reclamacions i consultes és el 
d’electricitat , provocades per la liberalització del mercat energètic i els canvis de 
tarifes elèctriques. 

Els sector de serveis professionals   presenta una problemàtica derivada bàsicament 
de la interpretació de la vigent Llei de garanties. Si bé la garantia de tots els productes 
nous és de 2 anys, també és cert, i així ho apliquen diversos comerços i serveis 
d'assistència tècnica, a partir del sisè mes, exigeixen a l'usuari/a un certificat o 
peritatge conforme el defecte és originari.  
  
El sector d'automoció  és problemàtic, no pel número de reclamacions, sinó per la 
poca predisposició del sector a la mediació o arbitratge de consum.  
  
 
- PER SECTORS 
 

SECTOR % TOTAL 

Assegurances 3,53% 6 

Automòbils 5,88% 10 

Comerç en establiments 2,35% 4 

Comerç fora d'establiments 0,59% 1 



Electrodomèstics 1,18% 2 

Ensenyament 0,59% 1 

Entitats bancàries 6,47% 11 

Habitatge 3,53% 6 

Mobles 1,76% 3 

Sanitat 1,18% 2 

Serveis: aigua 2,94% 5 

Serveis: gas 2,94% 5 

Serveis: electricitat 20,00% 34 

Serveis: telèfon 31,18% 53 

Serveis: altres 1,18% 2 

Serveis professionals 8,24% 14 

Turisme i transports 4,71% 8 

Consultes alienes al consum 1,76% 3 

TOTAL 100,00% 170 
 
OMIC C/ Santa Fe, 52 1r; Tel. 93 864 12 24 salut.comunitaria@santceloni.cat 
  

 

 

Ordre del dia Ple municipal 22 de juliol de 2009 a les 21 h  
 

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Ple de 30 d’abril de 2009.  
 
2. Aprovació, si s’escau, de la xifra del padró mun icipal d’habitants de Sant 

Celoni referida a 1 de gener de 2009. 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de Poble de 

la Batllòria. 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de festes de caràcter local de Sant Celoni i la 

Batllòria per al 2010. 
 
5. Ratificació, si s’escau, de l’acord del Consell Municipal Escolar sobre el model 

educatiu de Sant Celoni. 
 
6. Aprovació, si s’escau de l’acord sobre clarificació de delegacions a l’Organisme de 

gestió tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
7. Aprovació, si s’escau, de les noves taxes del Centre de formació d’adults per al 

curs 2009-2010. 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
8. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari. 
 
9. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de Seguretat 

Ciutadana en el mes de juny de 2009. 



 
10. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia 

en el mes de juny de 2009. 
 
11. Precs i preguntes. 
 

 
El CESC prepara l’expedició al Tocllaraju per aques t agost  
 
El Centre Excursionista Sant Celoni, el CESC, s’ha plantejat un altre gran repte per 
aquest agost: assolir el cim del Tocllaraju, de 6.034 metres, al Perú. L’expedició està 
formada per 13 persones del Baix Montseny i l’Alt Maresme d’entre 28 i 50 anys.  
 
La idea de fer una nova expedició va sortir arran de la celebració, aquest any, dels 25 
anys del centre. La primera opció que es van plantejar va ser pujar a l’Elbrus, la 
muntanya més alta d’Europa que està a la república de Geòrgia. Però la van descartar 
per la situació de conflicte que es va viure l’estiu passat en aquesta zona. Per tant, van 
buscar una altra muntanya que els exigís el mateix nivell tècnic i van decidir-se pel 
Tocllaraju.  
 
És una de les 100 muntanyes de més de 6.000 metres de sud-amèrica. Està situada a 
la cordillera blanca on també s’hi troben altres cims mítics pels alpinistes com són el 
huascarán i l’alpamayo. 
 
Aquesta expedició  al Tocllaraju es va començar a planificar al març del 2008, i des 
d’aleshores els seus components s’han estat entrenant de valent.  
 
L’expedició marxarà el 8 d’agost cap al Perú. La primera fita serà arribar al camp base, 
que està situat a més de 4.000 metres d’alçada. Allà hauran de fer un procés de 
climatització per tal d’evitar el mal d’alçada, que es produeix pels canvis de pressió i la 
reducció de la quantitat d’oxigen a les alçades. Aquest procés durarà aproximadament 
una setmana i després serà el moment de provar l’atac al cim. 
 
Segons les previsions podrien intentar arribar al cim el 21 d’agost cap a les 10 del 
matí. El CESC ja ha aconseguit altres fites importants al llarg dels seus 25 anys de 
vida: Aconcagua, Kilimanjaro,  Montblanc i tots els 3.000 dels Pirineus.  
 
Molta sort a tots els expedicionaris! 
 

 
XLV Aplec de la Sardana al parc de la Rectoria Vell a  
 
El parc de la Rectoria Vella va ser l’escenari diumenge del XLV Aplec de la Sardana 
que organitzava l’Agrupació Sardanista Baix Montseny. A les 12 del migdia va tenir lloc 
una ballada amb la Cobla Lluïsos i a les 4 de la tarda, es van reunir les cobles 
Mediterrània, Contemporània i Lluïsos.  
 

(S’adjunten imatges)  

 

 

AGENDA 
 

dijous Teatre: La meva Lloc:  Plaça de la 



23 
juliol 
2009 
22:00 

Ismènia , amb Rebrot 
Teatre 
Dijous a la fresca 

biblioteca 
Durada:  60 minuts 
Tipus d'acte:  Teatre  
Dijous a la fresca 
  

dissabte 

25 
juliol 
2009 
07:00 

Carlit - Peric - 
Gorges de Carançà  
Sortida d'alta 
muntanya 

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

dijous 

30 
juliol 
2009 
22:00 

Titelles: Jaume i 
els seus Feits  
Dijous a la fresca 

Lloc:  Plaça de la 
biblioteca 
Durada:  60 minuts 
Tipus d'acte:  Infantils, 
Teatre  
Dijous a la fresca 
  

divendres 

31 
juliol 
2009 
09:00 

Festa del barri del 
carrer Ferrocarril  
Festes de barri 

Lloc:  Barri del carrer 
Ferrocarril 
Tipus d'acte:  Festa  
Festes de barri 
  

divendres 

31 
juliol 
2009 
18:00 

L'Hora dels 
nadons, amb Olga 
Cercós  
Petita hora del conte: 
contes per menuts 

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

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


