
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
 

• Es presenta el col·leccionable L’Abans. Sant Celoni. Recull gràfic 1880-
1965. Publicat per l'Editorial Efadós amb la col·laboraci ó de l'ajuntament 
de Sant Celoni  

• S’inicia un nou curs al Centre de Formació d’Adults  Baix Montseny amb 
més de 400 alumnes matriculats. L’oferta formativa del centre és la més 
gran de la comarca  

• Un centenar de persones visiten el Sant Celoni medi eval 
• Préstec de portàtils, un servei municipal amb una g ran acollida 
• Compartir cotxe, ara també accessible a través de l ’Iphone o de la PDA 
• La font del Pradelló va acollir la poesia de  Pau G ener i Jordi Julià 
• Lliurament de les primeres targetes de Sant Celoni Comerç  
• L’Ajuntament i Sant Celoni Comerç engeguen una camp anya per 

promoure la recollida d’oli de cuina domèstic 
• Places disponibles a diferents tallers de l’oferta municipal de formació   
• AGENDA 

 
 

 
Es presenta el col·leccionable L'Abans. Sant Celoni. Recull gràfic 1880-1965  
Publicat per l'Editorial Efadós amb la col·laboraci ó de l'ajuntament de Sant 
Celoni 
 
Ja és a les llibreries, papereries i quioscos el primer lliurament del llibre L'Abans. Sant 
Celoni. Recull gràfic 1880-1965. Aquest llibre publicat per l'Editorial Efadós amb la 
col·laboració de l'ajuntament de Sant Celoni forma part de la col·lecció que aquesta 
editorial dedica a diverses viles i ciutats dels Països Catalans. El volum de Sant Celoni 
tindrà 648 pàgines i unes 1200 fotografies, i s'editarà amb fascicles de periodicitat 
setmanal a un preu de 2,50 euros cada un. En total són 54 fascicles que s'aniran 
publicant al llarg d'un any. 
 
Durant la presentació del col·leccionable, l’alcalde Francesc Deulofeu ha afirmat que 
“la seva lectura ens permetrà conèixer millor la no stra història més recent i 
segur que ens ajudarà a projectar el nostre futur c om a poble” . L’alcalde ha 
assegurat que llibres com aquest “fan poble” i agradarà a tothom qui estima Sant 
Celoni, tan si hi ha nascut com si hi resideix des de fa poc, perquè també en aquest 
cas, li permetrà conèixer millor allà viu. L’alcalde també ha agraït el treball de l’editorial 
Efadós i de totes les persones que han aportat el seu gra de sorra, entre elles, i d’una 
manera especial, ha recordat al fotògraf Josep Maria Cortina, mort aquesta setmana.   
 
Redactat per l'historiador Josep M. Abril, el recull inclou una àmplia documentació 
fotogràfica i està ordenat per temes que estudien diferents aspectes de la vida social, 
escolar, industrial, comercial, folklòrica i urbanística de la vila entre els anys 1880 i 
1965. Hi ha capítols dedicats a entitats com el Centre Popular o l'Ateneu entre d'altres. 
També s'inclouen les corals, grups de teatre, equips de futbol o handbol, orquestres, 
cinemes, escoles... Pel que fa al món del treball, s'estudien oficis com el de ferrer, 
carreter, bosquerol... i hi ha capítols dedicats a les industries (tèxtils, taperes, de la 
llet...). Les festes i tradicions ocupen una part important del llibre: Sant Antoni, 



Carnestoltes, Ball de Gitanes, Setmana Santa, Corpus, Enramades, aplecs i festes 
majors... També hi ha capítols dedicats a carrers, barris i edificis, entre els quals 
destaquen els que corresponen als veïnats d'Olzinelles, Vilardell, Montnegre, Fuirosos 
i la Batllòria. 
 
El llibre és fruit de més de 4 anys de recerca i ha comptat amb la col·laboració de més 
de 160 famílies i moltes persones que han cedit les seves fotografies per a la 
publicació o han participat explicant les seves experiències personals a les fàbriques, a 
les festes, als barris... També han aportat el testimoni oral dels records d'escola, de la 
vida del carrer, de la participació en el Ball de Gitanes, dels assaigs dels grups de 
teatre... Molts dels temes que es tracten al llibre són inèdits i els diversos capítols ens 
permetran fer un recorregut per la història de Sant Celoni durant aquests anys, a cavall 
entre els segles XIX i XX. 
 
Un consell assessor format per 10 persones del municipi, de diferents edats i àmbits, 
s’han encarregat de revisar els esborranys i fer les seves aportacions. De les més de 
4.600 imatges recollides, el llibre en recull unes 1.200 i la resta, gràcies a la bona 
disponibilitat de la ciutadania, passaran a formar part de l’arxiu d’imatges de Sant 
Celoni.  
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
S’inicia un nou curs al Centre de Formació d’Adults  Baix Montseny amb més de 
400 alumnes matriculats  
L’oferta formativa del centre és la més gran de la comarca 
 
Amb més de 400 alumnes matriculats, el Centre de Formació d’Adults Baix Montseny 
ha començat el curs 2009-2010. Divendres passat va tenir lloc l’acte d’inauguració a la 
Sala Petita de l’Ateneu amb la presència de l’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora 
de Comunitat, Laura Costa. Davant més d’un centenar de persones, l’equip docent  va 
explicar el funcionament del centre i de tots els ensenyaments que es porten a terme 
el professor Alfons Formariz va fer una xerrada molt entenedora sobre la importància 
de la formació de les persones adultes. 
 
L’alcalde va remarcar “la importància de la formació per millorar la nos tra 
societat”  i va valorar la qualitat del centre i la seva oferta formativa, “que és la més 
gran de tot el Vallès Oriental”,  especialment en el context social actual.  Francesc 
Deulofeu va parlar de les bones expectatives de futur “per l’aposta decidida que 
hem fet amb el nou edifici integral de Formació i O cupació a Sax Sala per una 
banda, i amb la definició del model educatiu 0-16 a mb la participació de tota la 
Comunitat Educativa, per l’altra.”  
 
Com a conseqüència de la conjuntura actual s’ha detectat una creixent demanda de 
formació en la majoria d’ensenyaments programats, fet que ha portat a l’ampliació 
d’algun grup i matèries específiques del curs d’accés a la formació professional de 
grau superior que ha estat el més sol·licitat.  
 
L’escola municipal d’adults de Sant Celoni, a la qual també hi assisteixen persones 
d’altres municipis, compta amb una àmplia oferta formativa i una experiència de vint-i-
un anys de funcionament que la fa ser un referent en l’àmbit de l’educació permanent.  
 
Les classes es van iniciar el dilluns 25 de setembre i durant el curs s’aniran 
programant grups d’alguns ensenyaments que tenen una durada trimestral o 
quadrimestral als quals es podran anar incorporant les persones que hi estiguin 
interessades. 
 
(S’adjunta imatge)  



 
 

Un centenar de persones visiten el Sant Celoni medi eval  
 
Un centenar de persones van participar en les dues visites guiades que es van fer pel 
Sant Celoni medieval els dies 26 i 27 de setembre amb motiu de les Jornades 
Europees del Patrimoni. El recorregut Pertegàs i la Força. Un passeig pel Sant Celoni 
medieval es va iniciar al Parc de la Rectoria Vella, on es va visitar Sant Martí de 
Pertegàs, l'antiga parròquia de la vila, i la Rectoria Vella. Seguidament es va anar al 
barri de la Força o nucli fortificat medieval que es va formar al peu del camí ral i a 
l'entorn de la capella dedicada a Sant Celdoni. Pel carrer de les Valls es va accedir a 
la torre de la Força, recuperada recentment, i es va poder pujar a dalt de la torre, per 
gaudir de la vista que tenien els vigilants del recinte. L'itinerari va acabar a la capella 
romànica de Sant Ponç, que formava part de l'antic hospital de leprosos. 
 
La torre de la Força, situada al carrer de les Valls,  està oberta al públic tots els 
dissabtes a la tarda, i els diumenges i festius durant tot el dia. 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
Préstec de portàtils, un servei municipal amb una g ran acollida  
 
Fa un any que l’ajuntament de Sant Celoni va posar en marxa el préstec d’ordinadors 
portàtils a la biblioteca l’Escorxador i està sent tot un èxit. A més a més, des del mes 
de juny s’ha ampliat a la Rentadora. Entre aquest dos equipaments s’han posat a 
l’abast de la ciutadania un total de 6 ordinadors portàtils.  Precisament durant els 
mesos de juliol i agost aquest servei ha continuat funcionant al 100% a la biblioteca 
l’Escorxador. Al juliol es van fer 200 préstecs i a l’agost 106. 
 
Per poder demanar un ordinador, només cal anar a la Biblioteca o a la Rentadora dins 
el seu horari i formalitzar un registre previ si és la primera vegada que s’accedeix al 
servei. També cal tenir més de 18 anys i s’ha de presentar el carnet de la Biblioteca o 
el DNI. El període de préstec pot oscil·lar entre 30 minuts fins a dues hores, depenent 
de la llista d’espera. 
 
Aquest préstec permet als usuaris accedir a la informació a través de la xarxa sense 
fils, així com poder treballar amb totes les eines ofimàtiques. L’usuari és el 
responsable de l’ordinador durant les hores del préstec, per tant, no el pot deixar a 
altres persones ni tampoc deixar-lo desatès.  
 
 
 
Compartir cotxe, ara també accessible a través de l ’Iphone o de la PDA  
 
Ara ja es pot accedir a l’aplicació compartir.org, per compartir cotxe, a través de 
l’Iphone o de PDA’s. Aquesta plataforma ofereix la possibilitat a tothom que vulgui, de 
trobar algú altre per compartir el vehicle privat per desplaçar-se a la feina,  per anar la 
universitat, o per fer un viatge. Es tracta bàsicament d’una borsa on-line de persones 
que, com hem dit, volen compartir cotxe i que els posa en contacte amb d’altra gent 
que fa trajectes similars. 
 
Fins ara només s’hi podia accedir a través de la icona compartir.org del web municipal 
www.santceloni.cat. Aquesta iniciativa està gestionada per l’empresa catalana 
compartir.org que compta amb 93 municipis adherits, entre ells, Sant Celoni. Els 
objectius principals són reduir la contaminació i a la vegada reduir també les despeses 
que es deriven dels viatges. Les persones interessades poden veure qui fa un 



recorregut semblant al seu i a través del correu electrònic es poden posar en contacte. 
Tot de manera immediata i sense intermediaris.  
 

 

La font del Pradelló va acollir la poesia de  Pau G ener i Jordi Julià  

Aquest darrer diumenge de setembre a la font del Pradelló, a Olzinelles, va tenir lloc 
un recital amb els poetes celonins Pau Gener i Jordi Julià, dins el cicle “Poesia als 
Parcs”, programa que pretén apropar la manifestació poètica als espais protegits i 
valoritzar-los com indrets idonis per a l’expressió literària. Una cinquantena 
d’assistents van gaudir de les poesies de Gener i Julià que van actuar com a 
rapsodes de les seves pròpies creacions, acompanyats amb el so de la gralla i les 
flautes de Daniel Carbonell. 

El cicle de Poesia als Parcs, que es fa als diferents espais naturals de la província de 
Barcelona, està organitzat per la Diputació de Barcelona i coordinat pels poetes Ca 

(S’adjunta imatge)  

 
 
Lliurament de les primeres targetes de Sant Celoni Comerç  

 
El dissabte 26 de setembre la Unió de Botiguers i la Caixa, coincidint amb la celebració 
del sorteig de la campanya Torna a l’Escola, van lliurar les primeres targetes de Sant 
Celoni Comerç a l’alcalde Francesc Deulofeu i al regidor de Desenvolupament Marià 
Perapoch. Fins al moment s’han rebut més de 500 sol·licituds de persones que volen 
disposar d’aquesta nova targeta de fidelització que es pot servir com a mitjà de 
pagament a més de 50 establiments adherits a la UBIC. La targeta serveix també per a 
participar en campanyes i promocions i permet gaudir de descomptes en determinats 
serveis, com per exemple benzineres. 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
Campanya per promoure la recollida d’oli de cuina d omèstic  
L’oli recuperat es transformarà en biodièsel i més endavant podria ser utilitzat 
com a combustible d’alguns vehicles municipals 
 
L’Ajuntament i Sant Celoni Comerç inicien aquesta tardor una campanya per promoure 
la recollida d’oli vegetal usat a totes les llars del municipi. Per això es repartiran 
oliklaks, uns recipients especials que permeten recollir fàcilment l’oli vegetal domèstic 
(oli usat de la paella, la fregidora, les llaunes...) i un cop plens, buidar-los en un dels 
dos punts on s’han instal·lat contenidors adaptats (a l’avinguda de la Pau i a la 
cantonada del carrer Ramis amb el carrer Campins) o a la deixalleria. 
 
Durant tot aquest mes, els establiments adherits a Sant Celoni Comerç repartiran uns 
díptics informatius on s’explica la importància de reciclar els olis de cuina amb una 
butlleta que caldrà lliurar a l’oficina de la UBIC per aconseguir un oliclak. També es 
podrà aconseguir a la carpa que s’instal·larà dissabte 31 d’octubre a la plaça de la 
Vila. A les 17 h s’ha programat un taller per fer s abó a partir d’oli vegetal usat.  
 
 



Oli vegetal usat? Cada vegada que fregim algun aliment a la paella o obrim una 
llauna de conserva, estem generant un residu: l’oli vegetal usat. Llençar-lo a l’aigüera 
suposa contaminar el medi ambient i desaprofitar un recurs .  
 
La mitjana catalana de producció d’oli usat domèstic se situa al voltant dels 4 litres per 
persona i any: això vol dir que a Sant Celoni generem cada any uns 66.000 litres d’oli 
vegetal usat. La deixalleria només en recull uns 2.700 litres, per tant, només reciclem 
un 4% del total.  
 
Què hi guanyem reciclant? Llançar l’oli a l’aigüera fa que la depuració de les aigües 
sigui molt costosa. A més, si no es fa una depuració total de l’oli , al tornar al medi 
ambient, aquest contamina els rius, el mar i els aqüífers, interferint en la vida natural i 
degradant l’entorn. L’oli provoca també problemes en les canonades de desaigua 
obstruint-les i generant males olors. L’oli recuperat es destinarà a una planta de 
tractament, per a la seva transformació en biodièsel, i en un futur proper i amb la 
col·laboració de tothom, podria ser utilitzat com a combustible de la flota municipal. 
 
 
 
Places disponibles a diferents tallers de l’oferta municipal de formació   
 
Encara hi ha places disponibles pel taller de Dansateràpia, pel de Txikung i pel 
d’iniciació per a Dij’s en el món del vinil. Aquests tres cursos formen part de l’oferta 
municipal de formació per aquest últim quadrimestre de l’any.  
 
Pel que fa a Dansateràpia, es portarà a terme al centre municipal d’expressió els 
dilluns de 8 a 2/4 de 10 de la nit. començarà el 5 d’octubre i durarà unes 12 sessions i 
costa 50 euros. Al taller de Txi kung s’hi faran exercicis suaus i elegants que ajuden a 
millorar el cos i la ment, cultivant l’estímul a través del qi. Es vol trobar l’harmonia amb 
un mateix a través d’exercicis que permeten relaxar-se. Es farà els dilluns de 2/4 de 8 
del vespre a 2/4 de 9 al Centre Municipal d’Expressió, a partir del 5 d’octubre i costa 
48 euros i mig.  
 
El curs d’iniciació per a Dj’s en el món del vinil s’ensenyaran els conceptes tècnics i 
artístics bàsics, així com el muntatge de l’equip, com utilitzar el monitoratge, o 
l’elaboració de temes propis. Es portarà a terme els dissabtes de 10 a 1 del migdia i 
començarà el 10 d’octubre. Podeu trobar més informació sobre aquest cursos i la resta 
que hi ha programats tant aquí a sant celoni com a la Batllòria al web santceloni.cat a 
l’apartat del clip.  
 
 
 
 
 
 
AGENDA 
 

dissabte 

3 
octubre 

2009 
06:00 

2 circulars: El 
Castellar i Serra de 
Tristaina  
Sortida de Muntanya 

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

dissabte Disco Jove  Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 



3 
octubre 

2009 
18:00 

Organ itza:  JSC 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  

dissabte 

3 
octubre 

2009 
23:00 

Concert, amb 
l'Orquestra Sant 
Celoni i DJ Mark  
Assemblea dels 
Minyons Escoltes de 
la demarcació Vallès-
Maresme 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  AEG Erol La 
Salle 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Festa, 
Música  
Assemblea dels Minyons 
Escoltes de la demarcació 
Vallès-Maresme 
  

diumenge 

4 
octubre 

2009 
18:00 

Cinema: American 
Gangster, de Ridley 
Scott  
Cinema a l'Ateneu 

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

divendres 

9 
octubre 

2009 
10:00 

Diada de la gent 
gran  
Tallers i xerrades 
sobre qüestions 
relacionades amb la 
gent gran 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Festa, 
Conferència  
Tallers i xerrades sobre 
qüestions relacionades 
amb la gent gran 
  

   

   

   

 


