
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 5 d’agost de 2009 

• Aquest estiu, connecta’t, Campanya per promoure la connexió a Internet 
des de les terrasses  

• Dijous a la fresca  
• Programa de la Festa Major de la Batllòria  
• AGENDA 

 
 
 
 

Aquest estiu, connecta’t, Campanya per promoure la connexió a Internet des de 
les terrasses 

Dins els objectius de difusió de les noves tecnologies de la informació i la dinamització 
del comerç local, l'Ajuntament està posant a disposició dels establiments que ho 
sol·licitin, ordinadors portàtils perquè la seva clientela els pugui usar per connectar-se 
gratuïtament a la xarxa. Per això cal que l'establiment ofereixi accés gratuït a Internet, 
ja sigui perquè disposa de Wi-Fi propi o perquè té cobertura de la xarxa municipal, faci 
difusió del servei i tingui cura dels aparells i del seu ús.  
 
Tots els establiments interessats en oferir aquest servei, es poden posar en contacte 
amb el departament de Tecnologies de la Informació (tel. 93 864 12 00, 
informatica@santceloni.cat).  
 
Establiments adherits fins ara:  
Bar Eudald, Bar La Volta, Pastiseria Lleonart, Cabernet (Can Botey), V d gust, Bar 
Bruce, La Banqueta  
 
 

 

Dijous a la fresca  

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. 
 



 

 

Dijous, 13 d’agost, a la plaça de la Biblioteca, ci rc amb el grup Solfasirc  

ENTRE PINCES 

 

 

Durada: 60’ 
 
Entre Pinces és un espectacle multidisciplinari format per un artista de circ, dos 
músics, piano i guitarra i un artista audiovisual. Funambulisme, malabars, monocicle, 
música, teatre...  
 
Sortint de la dutxa, el protagonista es troba als convidats al menjador de casa... com 
és que han arribat tan d’hora? Això l’obliga a vestir-se de la manera més 
inversemblant, sobre el fil de l’estenedor i entre pinces.  Un cop arreglat i ben elegant, 
decideix convertir al públic en l’orquestra, i ell n’és el director! 
Esteu preparats per veure l’impossible? 
 

 
 

 
 

 

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


