
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 29 de juliol de 2009 

• El Centre Municipal d’Expressió obre una aula per a  persones amb 
discapacitats 

• Dilluns es tallarà la circulació del ramal d’accés a Sant Celoni des de la 
C35 pels vehicles que vinguin de Girona 

• Una vintena de persones “han quedat” els dijous de juliol per parlar en 
català 

• Dijous a la fresca: titelles entorn de la figura de  Jaume I amb motiu de la 
commemoració dels 800 anys del seu naixement. Dijou s 6 d’agost: 
cinema amb Wall·E a la plaça d’en Nicola 

• Festa Major d’Olzinelles aquest dissabte 1 d’agost  
• Temporada d’estiu al Sot de les Granotes 
• El Camí proposa una setmana de ruta pels pobles del  Montseny que surt 

de Sant Celoni  
• AGENDA 

 
 
 
El Centre Municipal d’Expressió obre una aula per a  persones amb discapacitats  
 
El Centre Municipal d’Expressió ja integra des del curs 2008-2009 persones amb 
discapacitat a les aules de música i teatre. Però hi ha algun tipus de discapacitat que 
no permeten que aquests alumnes puguin integrar-se amb grups ordinaris, per això a 
partir de la propera tardor, s’obrirà un nou grup on els protagonistes seran 
exclusivament alumnes amb discapacitats que necessitin una dedicació específica.  
 
La proposta, adreçada a persones majors de 6 anys,  pretén afavorir la creativitat i les 
vies d’expressió, per trobar moments d’alliberació de les emocions a través del cos i la 
veu, utilitzant eines com el teatre, la dansa i el moviment.  
 
Tothom que hi estigui interessat pot passar a demanar informació per l’Ateneu – CME, 
carrer Sant Josep 18, a partir de l’1 de setembre de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
 
 

Dilluns es tallarà la circulació del ramal d’accés a Sant Celoni des de la C35 pels 
vehicles que vinguin de Girona  
 

D’acord amb la informació facilitada per la direcció de l’obra de construcció del túnel a 
l’entrada de Ponent de Sant Celoni, dilluns vinent es procedirà al tall del ramal 
d’accés al municipi des de la C35 pels vehicles que  vinguin de Girona.  Per 
aquest motiu es recomana als conductors/res entrar per la porta de Llevant o fer un 
canvi de sentit a la rotonda d’accés a l’AP7. 
 
Aquest mes de juliol s’han reiniciat les obres del nou túnel. La setmana que ve 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  es 
podrà iniciar la construcció de l’estructura del pas inferior del nou túnel. 
 



 
Una vintena de persones “han quedat” els dijous de juliol per parlar en català  
 
La iniciativa “Quedem a la fresca” ha engrescat aquest mes de juliol una vintena de 
persones que s’han trobat per conversar en català cada dijous a les 9 del vespre a la 
plaça de la Vila i compartir tot seguit l’espectacle programat al Dijous a la fresca. 
Majoritàriament han estat alumnes dels cursos d’acollida lingüística i  persones 
catalano-parlants que han volgut ajudar a fomentar el català entre la població 
nouvinguda a Sant Celoni i gaudir de l’experiència de conèixer persones d’arreu del 
món. El funcionament d’aquesta iniciativa, que va sorgir al  marc de la Coordinadora 
d’Entitats Solidàries de Sant Celoni (CES), integrada per l’Ajuntament i 10 entitats del 
municipi, està clarament inspirat amb el programa Quedem que realitza amb molt 
d’èxit des de fa alguns anys Òmnium Cultural a nivell nacional.  
L’alcalde Francesc Deulofeu ha valorat molt positivament l’experiència que segons ha 
dit és un “projecte humil però pensem que molt transcendent.  El nostre país ha 
experimentat un canvi demogràfic intens en aquest t ombant de segle i està clar 
que la proximitat entre persones nouvingudes i pers ones autòctones és una 
assignatura pendent. Som conscients que aquest és u n tema clau pel futur del 
nostre país i el nostre municipi, que volem unit, a gradable i igualitari”.  
 
(S’adjunta imatge)  
 
 

Dijous a la fresca 

30 de juliol a la plaça de la Biblioteca: JAUME I E LS SEUS FEITS 

Pa Sucat 

Durada: 60’ 

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. 
 

Dijous, 6 d’agost, a la plaça d’en Nicola,  cinema a la fresca amb Wall·E 

 

WALL·E 

Director: Andrew Stanton, 2008 

 

 



Durada: 98’ 
 
Què succeiria si la humanitat hagués d’abandonar la Terra i algú s’oblidés d’apagar al 
darrer robot? 
Després de centenars de solitaris anys fent allò per al que va ser construït, netejar el 
planeta, WALL.E (Waste Allocation Load Lifter Earth Class) descobreix una nova 
missió a la seva vida quan es troba amb una robot exploradora anomenada Eva. 
 
 
 
 
Temporada de piscina d’estiu al Sot de les Granotes  
 

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, obre tot el mes de juliol i agost la 
temporada de piscina d’estiu. Durant aquest període tots aquells i aquelles que vulguin 
gaudir d’una estona de sol i un bany a la piscina, ho poden fer siguin o no abonats. Hi 
ha preus especials mitjançant els diferents abonaments. 
Horari: de dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabtes de 9 a 20 h i diumenges i festius 
de 9 a 14 h. 
 
Tiquet d'entrada senzill  

� infantil (fins a 15 anys) i jubilats: 1,35 € 
� Adults: 2,40 € 

 
Abonament 10 dies  

� infantil i jubilats: 9,30 € 
� Adults: 16,50 € 

 
 
Festa Major d’Olzinelles aquest dissabte 1 d’agost  
 
Aquest dissabte 1 d’agost tindrà lloc la Festa Major d’Olzinelles a l’esplana de l’església de 
Sant Esteve. Aquest festa es va començar a recuperar ara fa tres anys a iniciativa d’un 
col·lectiu de veïns de la vall. Es feia des de començaments de segle però a partir dels anys 80 
va quedar reduïda a un sopar familiar.  
 
Gràcies a la bona acollida que va tenir la iniciativa de recuperar la festa tant en el municipi de 
Sant Celoni com el de Vallgorguina, els veïns de la vall van decidir constituir-se com entitat 
sense ànim de lucre a l’any 2008 amb el suport de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant 
Celoni i el servei de parc naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta entitat anomenada 
“Associació cultural del Montnegre i vall d’Olzinelles” té com a objectiu la conservació i defensa 
del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic de la vall d’Olzinelles entenent aquests valors com 
un element d’atracció turística. A més a més dels actes lúdics programats durant la festa major 
es preveu organitzar altres activitats durant l’any: curs sobre bolets, visites guiades, etc. 
Programa 
10 h- Sortida guiada per la Vall d’Olzinelles a càrrec de Cèsar Gutiérrez  
12 h- Missa  
14 h- Dinar de carmanyola 
16.30 h Bacaina bosquerola  
19 h Demostració de llenyataires i pujada a l’església a llom de rucs catalans 
19.30 h Espectacle infantil: titelles amb “Tartrana Titelles” 
20.30 h Concert de música celta amb el grup “Montnegre”--Pregó rural 
21.30 h Sopar popular-Venda anticipada i limitada de tiquets a les botigues “Can 
Guerris (Vetes i fils)”(Sant Celoni) i Queviures Maria Teresa (Vallgorguina)  
22.30 h-  Ball-concert amb el grup “D’ALTRA BANDA” 



 
 

El Camí proposa una setmana de ruta pels pobles del  Montseny amb sortida des 
de Sant Celoni  

Del 20 al 26 d'agost, El Camí proposa viure la natura i la cultura dels pobles del 
Montseny, tot fent ruta! Es tracta de conèixer el Camí, la ruta de senderisme cultural 
que vol unir totes les terres de parla catalana (www.elcami.cat). 

La caminada recorrerà un total de 13 pobles repartits pel massís del Montseny. En 
concret, sortirà de Sant Celoni i acabarà a Vic. L'estada, que compagina estones de 
caminar i estones culturals i lliures, serà plena de descobertes d'històries i persones, i 
tindrà el seu colofó final amb la visita a Taradell,  i la Festa del Bandoler Toca-Sons, la 
Festa Major de Taradell.  

Segons els organitzadors, al llarg de tota la setmana “coneixeràs la gent de cada terra, 
les seves històries i les llegendes més insospitades. Faràs un salt enrere en el temps i 
trepitjaràs els camins que seguien els bandolers, els traginers i les bruixes al llarg de la 
història del Montseny.” El recorregut té 89 quilòmetres de distància,  però per tal de 
gaudir de la gent i dels espais i adequar-lo a tot els públics s’han previst etapes de 10 
a 15 quilòmetres diaris. La caminada, doncs, permetrà gaudir d’unes vacances de 
descoberta de l’entorn.  
 
El Camí és un projecte encara en desplegament que pretén enllaçar totes les capitals 
del Principat, el País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer en una ruta cultural. El tram 
del Montseny és la primera etapa practicable d’aque st gran recorregut. 
 
Recorregut: Sant Celoni - Santa Maria de Palautordera - Sant Esteve de Palautordera - 
Mosqueroles - Campins- Gualba - Breda- Arbúcies - Viladrau- Taradell. - Santa 
Eugènia de Berga - Vic. 
 
Més informació a: www.elcami.cat  

 
 

 

AGENDA 
 

dijous 

30 
juliol 
2009 
22:00 

Titelles: Jaume i 
els seus Feits, a 
càrrec de Pa Sucat  
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 L'Hora dels Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 



31 
juliol 
2009 
18:00 

nadons , amb Olga 
Cercós  
Petita hora del conte: 
contes per menuts 

Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  
Petita hora del conte: 
contes per menuts 
  

dissabte 

1 
agost 
2009 
09:00 

Festa del barri 
Boscos del 
Montnegre  
Festes de barri 

Lloc:  Barri Boscos del 
Montnegre 
Tipus d'acte:  Festa  
Festes de barri 
  

dissabte 

1 
agost 
2009 
10:00 

Festa Major 
d'Olzinelles  
Activitats tot el dia 

Lloc:  Olzinelles 
Organitza:  As. cultural del 
Montnegre i Vall 
d'Olzinelles 
Tipus d'acte:  Festa, 
Infantils, Música  
Activitats tot el dia 
  

dissabte 

1 
agost 
2009 
23:59 

Oh!fertes al carrer 
Anselm Clavé  
Venda d'articles a 
preus molt rebaixats 

Lloc:  Carrer Anselm 
Clavé 
Durada:  Tot el dia  
Venda d'articles a preus 
molt rebaixats 
  

dijous 

6 
agost 
2009 
22:00 

Cinema: WALL-E, 
d'Andrew Stanton  

Lloc:  Plaça d'en Nicola 
Durada:  98 minuts 
Tipus d'acte:  Cinema  

dissabte 

8 
agost 
2009 
22:00 

Ball amb el Quartet 
d'Altra Banda  
Ball a l'Ateneu 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  

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


