
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
 

• Visites guiades al patrimoni el 26 i 27 de setembre  
• El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes a consegueix la 

certificació ambiental EMAS 
• L’Escola d’Adults inaugura el curs aquest divendres   
• Recepció institucionals als expedicionaris del CESC  al Tocllaraju  
• La celonina Sabina Tarragon compleix 102 anys 
• Sorteig de la campanya Torna a l’escola de Sant Cel oni Comerç  
• AGENDA 

 
 
 
Visites guiades al patrimoni el 26 i 27 de setembre :  Pertegàs i la Força. Un 
passeig pel Sant Celoni medieval  
 
Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, l’ajuntament de Sant Celoni 
organitzat per aquest cap de setmana la visita guiada Pertegàs i la Força. Un 
passeig pel Sant Celoni medieval .  Aquesta visita es farà el dissabte 26 de setembre 
i el diumenge 27, a les 6 de la tarda i l’itinerari començarà al Parc de la Rectoria Vella 
on es visitarà Sant Martí de Pertegàs, antiga parròquia de la vila d’origen romànic i el 
casal de la Rectoria Vella. Seguidament s’anirà al barri de la Força o nucli fortificat 
medieval. Es visitarà i es podrà pujar a la torre de la Força del carrer de les Valls,  i 
s’acabarà l’itinerari a la capella romànica de Sant Ponç, de l’antic hospital de mesells o 
leprosos. 
 
 
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes a consegueix la certificació 
ambiental EMAS  
 
Després de superar l’Auditoria de Certificació, el  Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes ha estat acreditat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya amb la certificació mediambiental EMAS. Es tracta del primer 
centre esportiu català que assoleix aquesta certificació. El Sot de les Granotes està 
gestionat per UFEC Gestió i Serveis SL. 
 
Amb aquesta nova certificació es dóna continuïtat a la política de l’ajuntament de Sant 
Celoni d’incorporació de criteris de sostenibilitat a la gestió municipal així com en la de 
les principals empreses que gestionen serveis municipals. Ara fa un any, dos altres 
equipaments municipals, el Safareig i  l’Ateneu- Centre Municipal d’Expressió, ja van 
aconseguir implantar un sistema de gestió ambiental d'acord amb la Norma ISO 
14.001 i el Reglament europeu EMAS. 
 
El Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS) és un sistema 
voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions, tant públiques com 
privades, avaluar i millorar el seu comportament ambiental amb la integració de criteris 
ambientals en la seva política i la seva gestió ambiental.  
 



 
El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny inaugu ra el curs aquest 
divendres  
 
El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny inaugurarà aquest divendres el curs 
2009-2010 amb un acte que tindrà lloc a la Sala Petita de l’Ateneu a les 8 del vespre. 
Durant l’acte, al qual estan convidades totes les persones matriculades al centre, el 
professor Alfons Formariz Poza presentarà la conferència La importància de la 
formació de les persones adultes.  
 
Enguany el Centre de Formació d’Adults iniciarà el curs acadèmic amb unes 400 
persones matriculades. Degut al gran interès per accedir als cursos de preparació de 
proves d’accés a la formació professional de grau superior, s’ha incrementat l’oferta 
amb un tercer grup i la gran xifra de matriculats ha permès oferir més matèries 
específiques.  
 
Des del centre s’ha detectat una creixent demanda de formació en la majoria 
d’ensenyaments programats, com a conseqüència de la conjuntura actual, ja que la 
gent pren consciència de la importància de millorar la seva formació.  
 
 
 
Recepció institucional als expedicionaris del CESC al Tocllaraju  
 
Divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda, va tenir lloc a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Sant Celoni l’acte de recepció oficial per part del consistori als 
expedicionaris del CESC que aquest estiu van fer el cim del Tocllaraju, al Perú. 
L’expedició s’emmarcava dins els actes de celebració dels 25 anys del CESC. Durant 
la trobada l’alcalde Francesc Deulofeu va felicitar novament als excursionistes per la 
nova gesta assolida i va reiterar l'enhorabona i l'agraïment a l'entitat per “ la tasca 
social i esportiva que ofereixen al municipi des de  fa 25 anys.”  
 
Recordem que dijous 20 d'agost cap a les 10 del matí (hora peruana), l'expedició del 
Centre Excursionista Sant Celoni (CESC) va fer el cim del Tocllaraju, situat a la 
serralada dels Andes (Perú), de 6.034 metres. L’expedició d’Alta Muntanya, que 
estava formada per 13 persones del Baix Montseny i l’Alt Maresme d'entre 28 i 50 
anys, va arribar completa al camp base a 4.000 metres d'alçada i 6 excursionistes van 
conquerir el cim, superant un darrer tram d'escalada en gel amb una inclinació de 60 i 
70º.  
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
La celonina Sabina Tarragon compleix 102 anys!  
 
La celonina Sabina Tarragon Salvador va complir 102 anys el passat 14 de setembre.  
En nom de l’ajuntament, l’alcalde Francesc Deulofeu li va portar un ram de flors. 
Aquesta celonina centenària, que  és soltera i no té fills, viu envoltada de família. Que 
per molts anys Sabina! 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
Sorteig de la campanya Torna a l’escola de Sant Cel oni Comerç  
Durant l’acte es lliuraran les primers targetes de pagament 
 
Aquest dissabte es portarà a terme el sorteig Torna a l’escola, que organitza Sant 
Celoni Comerç cada any per aquestes dates. Fins a finals d’aquesta setmana es 



poden aconseguir butlletes als diferents comerços adherits. El sorteig tindrà lloc 
dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda a la plaça de la vila i hi haurà xocolata amb 
xurros pels assistents. Aquest mateix dia es realitzarà la presentació oficial de la 
targeta de pagament Sant Celoni Comerç i se’n lliuraran les primeres. Aquestes 
targetes ja es poden sol·licitar a qualsevol oficina de la Caixa, als establiments adherits 
a la Unió de Botiguers o a la seva seu.  
 
 
 
 
AGENDA 
 

dissabte 

26 
setembre 

2009 
08:00 

Gran Tuc de 
Colomers  
Sortida de 
Muntanya 

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

dissabte 

26 
setembre 

2009 
16:00 

Festa de Santa 
Tecla 
AAVV del carrer 
Major de dalt 

Lloc:  Carrer Major 
Organitza:  AAVV del 
carrer Major de dalt 
Tipus d'acte:  Festa, 
Infantils  
AAVV del carrer Major 
de dalt 
  

dissabte 

26 
setembre 

2009 
18:00 

Visita guiada 
Pertegàs i la 
Força  
Jornades 
Europees del 
Patrimoni 

Lloc:  Parc de la 
Rectoria Vella  
Jornades Europees 
del Patrimoni 
  

dissabte 

26 
setembre 

2009 
18:00 

Classe Oberta 
de Teatre  
Iniciació al món del 
teatre i l'expressió 
corporal 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Club de 
Ball Celodance 
Preu:  gratuit 
Tipus d'acte:  Teatre  
Iniciació al món del 
teatre i l'expressió 
corporal 
  

dissabte 

26 
setembre 

2009 
18:00 

Campanya 
Torna a l'escola  
Sorteig de 40 
premis de material 
escolar 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Organitza:  Sant 
Celoni Comerç 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Festa  
Sorteig de 40 premis 
de material escolar 
  

dissabte Exposició d'arts Lloc:  Can Ramis 



26 
setembre 

2009 
18:00 

manuals i 
pintures  
a favor de Burkina 
Fasso 

Durada:  del 26 de 
setembre al 12 
d'octubre 
Organitza:  Ass. 
Evangèlica Salem, 
Església Evangèlica 
de Sant Celoni i ONG 
EMSI Misión 
Tipus d'acte:  
Exposició  
a favor de Burkina 
Fasso 
  

diumenge 

27 
setembre 

2009 
12:00 

Poesia als 
parcs: Les veus 
de la natura  
Recital poètic al 
Parc del 
Montnegre i el 
Corredor, amb Pau 
Gener i Jordi Julià 

Lloc:  Font Predelló 
(Olzinelles) 
Tipus d'acte:  
Literatura  
Recital poètic al Parc 
del Montnegre i el 
Corredor, amb Pau 
Gener i Jordi Julià 
  

diumenge 

27 
setembre 

2009 
18:00 

Visita guiada 
Pertegàs i la 
Força  
Jornades 
Europees del 
Patrimoni 

Lloc:  Parc de la 
Rectoria Vella  
Jornades Europees 
del Patrimoni 
  

 


