
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 20 de gener de 2010 

 
• La Coordinadora d’Entitats Solidàries, botiguers i Ajuntament de Sant 

Celoni engeguen una campanya d’ajuda a Haití  
• L’Ajuntament s’incorpora al Twitter per facilitar l a comunicació amb la 

ciutadania 
• El nombre total de visites al web municipal el 2009  s'acosta al milió 
• El nou Pavelló poliesportiu al Sot de les Granotes ja té coberta 
• La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte l'exposi ció itinerant Les 

maculatures de Tharrats 
• Prou i Electric Fly Killers al sessions’n’sona d’aq uest dissabte a l’Ateneu. 

Punt 7 Ràdio comença aquest divendres l’emissió d’u n programa dedicat 
als grups locals  

• Festa de Sant Antoni Abat: benedicció dels animals aquest diumenge a 
partir de 2/4 d’1 del migdia 

 
• AGENDA 

 
 

 
La Coordinadora d’Entitats Solidàries, botiguers i Ajuntament de Sant Celoni 
engeguen una campanya d’ajut a Haití  
 
La Coordinadora d’Entitats Solidàries, la Unió de Botiguers i Comerciants, l’Associació 
de Veïns i Comerciants Anselm Clavé Centre i l’Ajuntament de Sant Celoni promouen 
una campanya de recollida de diners per ajudar Haití després del devastador 
terratrèmol que ha patit aquest país caribeny. A partir d’aquest divendres es podran 
trobar a diferents comerços del municipi unes guardioles amb el lema “Sant Celoni 
amb Haití! Amb un euro de cada celoní i celonina podrem sumar una bona ajuda per 
mitigar la desgràcia”.   
 
Les entitats promotores reconeixen que tot i que el context econòmic actual és 
complicat, Sant Celoni sempre ha demostrat que és un municipi solidari. La 
Coordinadora d’Entitats Solidàries formada per l’Associació Equatoriana, Associació 
Al Madaa-Horitzons, Associació Oudiodial, Càritas parroquial, Cor de Maria, Creu 
Roja, GRIMM, Mans Unides, NICAT, PROIDE La Salle, Trup de Nassos i Ajuntament 
de Sant Celoni, treballa des del municipi en diferents projectes de cooperació i 
solidaritat.   
 
Un cop s’acabi la campanya s’informarà de la recaptació final i de la seva gestió per 
diversos mitjans de comunicació.  
 
Recordem que Haití és el país més pobre d’Amèrica Llatina i un dels més desafavorits 
del món. Té 10 milions d’habitants, el 60 % no té feina i un 80% viu amb menys de dos 
euros al dia.  Dimarts 12 de gener a les 5 de la tarda, un terratrèmol de 7 graus en 
l’escala de Richter va sacsejar el país. El primer balanç provisional del govern haitià 
apunta que el terratrèmol hauria provocat  100.000 víctimes mortals, tot i que altres 
fonts parlen de xifres més elevades, i milers de ferits. Segons les Nacions Unides, prop 
d’un milió de persones han quedat sense sostre.  



 
L’Ajuntament s’incorpora al Twitter per facilitar l a comunicació amb la ciutadania  
 
L’ajuntament de Sant Celoni s’ha incorporat al Twitter, un servei d’Internet que permet 
enviar missatges curts d’una forma ràpida, directa i senzilla. L’objectiu és potenciar els 
canals de comunicació amb la ciutadania i complementar els ja existents com la ràdio, 
el butlletí municipal, les diferents publicacions o el mateix web. Per poder rebre els 
missatges, les persones receptores han de disposar d’un compte al twitter.  
 
Segons la regidora de Comunicació, Laura Costa, “durant el darrer any hem encetat 
el camí cap a la incorporació al món 2.0 per oferir  a la ciutadania el màxim nivell 
d’informació possible i incrementar la comunicació bidireccional que ens 
ofereixen aquestes noves eines com són el Twitter o  el Facebook del Centre de 
Formació d’Adults, sens prejudici del progrés conti nu dels canals ‘tradicionals’ 
ja consolidats de manera molt satisfactòria com són  el butlletí municipal, .7 ràdio 
o la pàgina web. Anima’t a utilitzar-los!”.   
 
http://twitter.com/ajsantceloni 
 
 
 
El nombre total de visites al web municipal el 2009  s'acosta al milió  
 
El nombre de visites assoleix el 2009 el seu màxim històric, des que s'inicià el servei 
l'any 2005 
 
El web municipal www.santceloni.cat  va rebre al llarg del 2009,  980.832 visites, 
superant en més de 26.000 les visites rebudes l'any anterior. La xifra de visites ha 
experimentat un augment continuat any rere any, des que es va posar en marxa el 
web municipal, a mitjan l'any 2005. Aleshores, en 162 dies es van rebre 97.682 visites. 

Any  Dies Visites  Visites/dia  
2005 162 97.682 603,0 
2006 365 475.070 1.301,6 
2007 365 661.149 1.811,4 
2008 366 954.542 2.608,0 
2009 365 980.832 2.687,2 

 
 
A la taula es pot veure el nombre total de visites de cada any i el nombre de visites per 
dia, per tal de poder fer comparables tots els anys i mostrar millor l'evolució. Així, es 
pot veure que s'ha passat de les 603 visites diàries l'any 2005, a les 2.687,2 de l'any 
passat.  
 
El nombre de visites que rep el web municipal es refereix al nombre de pàgines 

mostrades pel servidor del domini 
santceloni.cat. No es comptabilitzen 
les visites procedents dels 
administradors del sistema, ni les 
realitzades de forma automatitzada 
per programes de rastreig o cerca 
(robots). 
 
Segons la regidora de Comunicació, 
Laura Costa, “d’uns anys ençà el 
ritme d’actualització del portal 
virtual de l’ajuntament ha 



incrementat considerablement i ho hem vist reconegu t amb aquest increment 
tant elevat de visites. L’eina evoluciona molt ràpi dament i, per tant, les reformes 
són i seguiran sent constants. La voluntat és compl ir de la millor manera 
possible l’obligació de l’administració d’informar a la ciutadania de drets, deures 
i decisions preses.”  
 
 
 
 
El nou Pavelló poliesportiu al Sot de les Granotes ja té coberta  
 
Aquesta setmana s’ha instal·lat la coberta del nou pavelló poliesportiu que s’està 
construint annex al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes. S’ha muntat una 
estructura de 32,4 x 45,15 metres, que se sustenta en 14 punts situats en els costats 
llargs del pavelló que coincideixen amb els pilars que hi ha entre les obertures. 
Aquesta estructura serveix de base per al material de coberta i de sustentació dels 
elements tècnics i esportius del pavelló (cistelles, il·luminació o aire). El nou pavelló, 
situat al costat de la piscina coberta, inclou una pista esportiva, rocòdrom i un 
aparcament soterrat i un en superfície, entre d’altres.  
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte l'exposi ció itinerant Les maculatures 
de Tharrats  
 
Les maculatures de Tharrats s'inaugura el proper dissabte 23 de gener a les 7 del 
vespre, i es podrà visitar a la Rectoria Vella entre el 23 de gener i el 7 de març de 
2010. És una exposició itinerant organitzada per l'Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona en conveni amb l'Ajuntament de Pineda de Mar, la Fundació Tharrats d'Art 
Gràfic i la col·laboració dels ajuntaments participants.  
 
La mostra aplega 26 obres cedides per la família Tharrats. Són maculatures 
realitzades entre el 1954 i el 1975. Aquesta tècnica mixta creada per Tharrats el 1954 
sorgeix de les màcules d'impremta: del full imprès de manera defectuosa, que 
s'encalla entre els corrons de la premsa i es taca per les retintades successives. 
Tharrats descobreix que les màcules poden aconseguir, per atzar, una gran bellesa. 
L'artista treballa sobre aquesta base i la enriqueix: explora nous procediments plàstics 
i nous materials a partir de l'atzar i de la troballa. 
 
Joan Josep Tharrats va néixer a Girona el 1918 i morí a Barcelona el 2001. Va ser 
pintor i escriptor, i és membre fundador del grup Dau al Set. Reconegut 
internacionalment, se'l considera un dels artistes més rellevants de l'informalisme 
català del segle XX. El 1947, a l'entorn de l'Institut Francès de Barcelona, va conèixer 
als pintors Joan Ponç, Modest Cuixart i Antoni Tàpies, al poeta Joan Brossa, i al filòsof 
Arnau Puig, amb els quals va fundar el grup Dau al Set. El 1948 és l'any de formació 
del mític grup i de la revista que portava el mateix nom, editada per Tharrats. Dau al 
Set era l'únic grup d'avantguarda català de la postguerra i va suposar la connexió amb 
les riques avantguardes artístiques catalanes d'abans de la Guerra Civil, i amb les 
europees i internacionals sorgides després de la Segona Guerra Mundial. Dau al Set 
va ser, en definitiva, l'embrió d'un grup d'artistes de talent reconegut. 
 
La mostra es complementa amb unes interessants visites guiades: 
 - Visites familiars: diumenges 24 de gener i 21 de febrer, a les 5 de la tarda.  

- Visites comentades per a adults: diumenges 7 de febrer i 7 de març a les 5 de 
la tarda. 

 



Les maculatures de Tharrats. La Rectoria Vella, del 23 de gener al 7 de març de 
2010. Horari: feiners de 5 a 8 del vespre (dilluns tancat). Diumenges i festius de 2/4 de 
12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. 
 
 

Prou i Electric Fly Killers al sessions’n’sona d’aq uest dissabte a l’Ateneu  

Punt 7 Ràdio comença aquest divendres l’emissió d’u n programa dedicat als 
grups locals  

Els grups Prou, Electric Fly Killers i un grup convidat seran els encarregats de tocar 
aquest dissabte a la Sala Petita de l’Ateneu a partir de les 11 de la nit. Aquest serà el 
segon concert de la programació Sessions’n’sona 2010 que té com a objectiu 
promoure els grups de música amateurs i semiprofessionals del municipi.  

Electric Fly Killers es defineix com una banda de rock’n’roll. “Bàsicament som grans 
consumidors d’aquest tipus de música, provenim de La Selva i el Vallès Oriental, 
passem llargues estones en botigues de discs i assistim a tots els concerts que ens és 
possible. Donat que ens emociona tant, tenim la nostra pròpia banda. Actualment la 
banda està formada per en Marc, Xavier, Toni i la darrera incorporació, en Roger, que 
canta. El nostre format és força primitiu, amb cantant, baix, bateria i guitarra. El nostre 
repertori està format per uns quants temes propis i moltes versions de clàssics del 
rock’n’roll, com ACDC, Social Distortion, Turbonegro, entre d’altres.” Myspace: 
http://www.myspace.com/electricflykillers 

 

Prou  prové de l’escissió d'un altre grup a partir de finals del 2006:  
“Comencem a gestar el projecte el bateria (Carles) i el baixista (Víctor) després 
s’afegirà un guitarra que marxarà un any més tard. A partir d’aquí continuem baix i 
bateria fent nous temes i continuant investigant musicalment i des de fa un mes  hem 
tornat al triangle amb un altre guitarra. Varem començar a gravar als k-cleta studios a 
finals d’agost i esperem tenir el disc cap a la primavera. 
La nostra música l’emmarquem dins el rock però buscant contínuament diferents 
colors i maneres de fer.” Myspace: www.myspace.com/prouprouprou 
 

Punt 7 Ràdio emet un programa entrevista amb els gr ups locals que actuen al 
Sessions’n’sona  
 
L’emissora municipal Punt 7 ràdio emetrà a partir d’aquest divendres un programa 
dedicat als grups de música local que actuïn aquella setmana a la Sala Petita de 
l’Ateneu dins la programació de Sessions’n’sona. L’espai, anomenat Sessions’n’ràdio, 
d’uns 30 minuts de durada, donarà a conèixer successivament 10 grups que expliquen 
com es van formar, quines influències tenen, quin tipus de música fan i es punxa 
alguns dels seus temes. Així, un per un, cada grup es farà la seva pròpia presentació. 
 
El primer “Sessions’n’ràdio” el podreu escoltar aqu est divendres a les 9 del 
vespre amb Electric Fly killers. Dimarts, 26, a les  10 de la nit, es tornarà a 
reemetre.  
 

 

Festa de Sant Antoni Abat: benedicció dels animals aquest diumenge a partir de 
2/4 d’1 

Aquest cap de setmana els carrers de Sant Celoni s’ompliran de cavalls i carruatges 
en la festa de Sant Antoni Abat. Dissabte tindrà lloc el tradicional sopar de germanor i 



diumenge la benedicció dels animals. A les 10 del matí hi haurà la concentració al Sot 
de les Granotes, on els cavallistes esmorzaran i es prepararan per fer el recorregut fins 
el centre. Una quinzena de carruatges i uns 40 cavalls ja han confirmat la seva 
participació. Sortiran del Sot de les Granotes, passaran pel carrer Lluís Companys, 
Doctor Trueta, carretera Vella i pujaran pel carrer Sant Pere fins a la plaça de 
l’Església on es procedirà a la benedicció. Després continuaran el seu recorregut pel 
carrer Santa Fe, plaça de la Vila i baixaran fins a Sant Ponç per tornar cap al Sot de 
les Granotes.  

La missa de diumenge començarà a 2/4 de 12 del migdia i la benedicció dels animals 
serà a partir de 2/4 d’1, mitja hora abans que l’any passat.  

 

 
AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda.php  

 

 

 


