
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 10 de març de 2010 

 
 
• Sant Celoni proposa dues activitats de conscienciac ió davant el canvi 

climàtic durant la Setmana de l’Energia. Els actes s’inscriuen en el Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses  

• Millores a les pistes esportives dels barris 
• Endavant la construcció del rocòdrom del nou pavell ó 
• L’Ajuntament instal·la noves fonts d’aigua potable accessibles 
• Les fotografies de Josep M. Cortina tornen a la Rec toria Vella. Dissabte a les 

7 del vespre s’inaugura l’exposició Processons i be nediccions d’abans 
• Tret de sortida de la Festa Major. Si tens ganes de  dir-hi la teva, dilluns 15 

de març reunió a la Rectoria Vella  
• Els busos interurbans tindran parada a l’Estació  
• El Concert i Ball a l’Ateneu torna a omplir amb més  de 600 persones. A 

l’inici del concert es va llegir el manifest instit ucional amb motiu del Dia de 
la Dona 

• El Mercat municipal regala carros de compra plegabl es. Campanya conjunta 
del mercat i l’ajuntament per potenciar les compres  sostenibles 

 
• AGENDA 

 

 
Sant Celoni proposa dues activitats de conscienciac ió davant el canvi climàtic 
durant la Setmana de l’Energia  
Els actes s’inscriuen en el Pacte d’Alcaldes i Alca ldesses  
 
Tot aprofitant la Setmana de l’Energia que s’organitza des d’Europa, l’Ajuntament de 
Sant Celoni, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha organitzat dos actes oberts a 
la ciutadania: el primer serà aquest divendres dia 12 a les 8 del vespre amb un 
cinefòrum a partir de la pel·lícula Romandrem a la Terra i el segon dijous 18 de març 
amb una xerrada taller sobre eficiència energètica a casa. Les dues activitats, a l’Ateneu.  
 
Un dels compromisos de l’adhesió del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és l’organització 
anualment d’un dia de l’energia.. Aquest Pacte, iniciativa de la Direcció General de 
Transport i Energia de la Comissió Europea, té l'objectiu de superar el compromís de la 
Unió Europea de reduir en un 20%, abans de l'any 2020, les emissions de CO2 i dels 
gasos d'efecte hivernacle (GEH) que potencien el canvi climàtic. 
 

- Cine Fòrum: Romandrem a la Terra. ( Nous Resterons sur Terre) 
Dia: divendres 12 de març a les 20:00 
Lloc: Sala Petita de l’Ateneu 
Pel·lícula (87’)  



Seleccionada pel Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, Nous 
resterons sur Terre és una producció francesa que ens presenta la situació del 
món actual des d’una perspectiva ambiental, sense el dramatisme tòpic però amb 
tota la contundència de l’explotació dels recursos del planeta per part dels gairebé 
7.000 milions de persones que l’habitem. El film combina imatges de gran qualitat 
amb la intervenció de l’ecòleg James Lovelock, promotor de la teoria Gaia, el 
filòsof Edgar Morin, premi Catalunya, i els premis Nobel Mikhail Gorvachev i 
Wangari Maathai, lluitadora per la sostenibilitat i ministressa kenyana de medi 
ambient. La pel·lícula no pretén imposar la seva visió, sinó que permet que 
cadascú determini en quin punt es troba el planeta, amb una sola certesa: som 
aquí per quedar-nos-hi. 

 
- Xerrada-Taller: Eficiència energètica a casa.  

Dia: dijous 18 de març a les 19:30 
Lloc: Sala Petita de l’Ateneu 
Receptes senzilles per estalviar energia a casa, reduir les factures del gas i 
l’electricitat i, sobretot, per fer servir l’energia d’una forma més eficient i reduir les 
emissions de CO2 que contribueixen al canvi climàtic. Adreçada al públic general 
de totes les edats, l’activitat combina els formats de xerrada i taller, i permet la 
mesura del consum elèctric d’alguns electrodomèstics, la visualització de kits 
d’energies renovables i la manipulació d’elements com ara bombetes de baix 
consum. 

 
 
 
Millores a les pistes esportives dels barris  
 
El material esportiu de les pistes poliesportives situades a diversos barris són d’alta resistència, ja 
que són equipaments a l’aire lliure i oberts a tothom. Per prevenir l’important desgast que es 
deriva d’aquesta freqüència d’ús i, dissortadament, de la pressió afegida del l’incivisme, 
l’Ajuntament va implantat equips més i més resistents. Darrerament, la pista de la plaça Illes 
Belles s’ha dotat de noves cistelles de bàsquet d’aquestes característiques. 
 
(S’adjunta imatge de la plaça Illes Belles)  
 
 
Endavant la construcció del rocòdrom del nou pavell ó 
 
L’Ajuntament i el Centre Excursionista Sant Celoni, amb aportacions de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, ha desenvolupat el detall del rocòdrom que 
s’instal·larà al nou pavelló del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes. De fet 
l’equipament ja s’ha començat a construir als taller de l’empresa JM Climbing, que, amb 
seu a Sant Iscle de Vallalta, desenvolupa una de les línies més avançades i atractives en 
aquesta matèria. El regidor d’Esports, Miquel Negre, tècnics municipals i representants 
del CESC, varen ser recentment al taller per supervisar el procés. 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
Els busos interurbans tindran parada a l’Estació  
 
A partir de mitjans de març, l’Estació de RENFE s’incoporarà com a nou punt d’arribada 
dels busos de transport públic interurbà. Fins ara, en arribar a Sant Celoni el busos 
passaven pel carrer Dr. Trueta - carretera Vella - Sant Martí...fins la clàssica parada del 
carrer Campins, a tocar de la plaça Comte de Montseny. Aviat, l’itinerari serà Dr. Trueta – 



Mossèn Cinto Verdaguer – plaça Estació –Esteve Mogas – Sant Martí – Comte del 
Montseny. Aquest nou recorregut, que ha requerit diverses intervencions d’adequació, 
reordenació i senyalització de l’espai públic, respon a la petició de moltes persones 
usuàries de busos provinents d’altres poblacions que havien de desplaçar-se a peu –
sovint amb maletes- des de la plaça de Mercè Rodoreda fins a l’estació.  
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
 
L’Ajuntament instal·la noves fonts d’aigua potable accessibles  
 
A partir d’ara, les fonts d’aigua potable públiques que s’instal·len al municipi estan 
adaptades a les condicions d’accessibilitat perquè una persona que vagi amb cadira de 
rodes pugui beure amb comoditat i sense mullar-se. De moment ja n’hi ha a la plaça 
Carles Damm i al Camp Municipal d’Esports. Les properes s’instal·laran al parc de la 
Rectoria Vella i a la pista poliesportiva del Turó del Puig. 
 
(S’adjunta imatge) 
 

 
Les fotografies de Josep M. Cortina tornen a la Rec toria Vella  
Dissabte a les 7 del vespre s’inaugura l’exposició Processons i benediccions 
d’abans 
 
El llegat fotogràfic de Josep M Cortina tornarà a la Rectoria Vella del 13 març al 18 abril. 
En aquesta ocasió seran fotografies sobre les processons i benediccions dels anys 
seixanta. La inauguració tindrà lloc aquest dissabte a les 7 del vespre. El recull que es 
presenta no hauria estat possible sense el suport d'Antònia Coll, la qual ha mostrat la 
seva bona disposició per continuar fent mostres temàtiques de l'important fons del seu 
espòs Josep M. Cortina, que va morir el passat 29 de setembre. Aquesta exposició i les 
que seguiran són un homenatge a la tasca del fotògraf.  
 
Processons i benediccions a Sant Celoni  
La processó dels misteris, que recorria els carrers de la vila el Dijous Sant al vespre, 
tenia una tradició molt antiga. Era una de les processons més importants i els passos 
anaven a càrrec de diferents grups i confraries. Durant la Guerra Civil, però, es cremaren 
els misteris antics i el 1948 s'estrenaren els cinc nous gràcies a l'empenta de l'Associació 
d'Antics Alumnes de La Salle. D'aquesta manera la processó del Dijous Sant, que atreia 
molt públic de fora, tornà a ser una de les més prestigioses de la comarca. A partir de 
1955, amb la reforma litúrgica, passà a fer-se el Divendres Sant i es suprimí a mitjan 
anys setanta. El 1966 i 1967 hi participà un grup d'armats, que encara li donà més 
solemnitat. 
 
L'altra processó destacada era la del dijous de Corpus. Al seguici, hi participaven els 
infants que havien fet la primera comunió, les escoles de la vila, les banderes de les 
associacions religioses i el tàlem, amb el rector que portava el Santíssim Sagrament 
exposat a la custòdia. El més característic del Corpus eren les catifes florals que 
decoraven els carrers. Al començament només s'hi tiraven, aleatòriament, fulles i pètals 
de flors, però a partir de 1960 els germans de La Salle començaren a elaborar catifes 
amb dibuixos al·legòrics i ornamentals. La resta dels carrers aviat s'hi afegí i, a més de 
flors i verd, utilitzaven serradures tenyides per fer els dissenys. Tot el veïnat participava 



en la decoració del carrer i els balcons s'enramaven amb domassos i vànoves. La 
processó, però, es deixà de fer a mitjan anys setanta. 
 
També es feia una processó per la Festa Major de setembre, en la qual la imatge de la 
Mare de Déu del Puig es portava pels carrers. Pel que fa a les benediccions, les més 
importants eren la dels animals, que es feia per Sant Antoni Abat i, la dels vehicles, per 
Sant Cristòfor. 
 
13 març - 18 abril 2010 
Inauguració: dissabte 13 de març a les 7 del vespre  
 
Horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, di lluns tancat 
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 1 del migdia i d e 5 a 8 del vespre. 
 

 
Tret de sortida de la Festa Major  
Si tens ganes de dir-hi la teva, dilluns 15 de març  reunió a la Rectoria Vella  
 
Ja la tornem a tenir aquí!  
Un cop més, motors engegats per organitzar la nostra Festa Major de setembre.  
 
Tots plegats, entitats, ajuntament i col·laboradors tenim ganes de posar-nos-hi a 
treballar...ja!! 
 
Per fer-ho ens trobarem el proper dilluns, 15 de març, a 2/4 de 9 del vespre , a la 
Rectoria Vella. Parlarem de la proposta de programa, les proves del corremonts, els 
grups musicals de l’espai de barraques i concerts...  
 
Si tens ganes de dir-hi la teva, no dubtis a venir a explicar-nos quines idees tens per a la 
festa d’aquest any, que... aquest any... la farem grossa!! 
 
 
El Concert i Ball a l’Ateneu torna a omplir amb més  de 600 persones  
A l’inici del concert es va llegir el manifest inst itucional amb motiu del Dia de la 
Dona 
 
El Concert i Ball de l’Ateneu de diumenge passat amb l’Orquestra La Principal de la 
Bisbal va tornar a fer un ple amb més de 600 persones a  la Sala Gran. D’aquesta 
manera es veu consolidada una oferta que proposa cada primer diumenge de mes a la 
Sala Gran de l’Ateneu, una orquestra de renom amb concert i ball.     
 
A l’inici del concert es va llegir el manifest institucional amb motiu del Dia de la Dona.  
Recordem que Concert i Ball a l’Ateneu es programa cada primer diumenge de mes a  la 
Sala Gran de l’Ateneu amb l’entrada a 7 €. El 4 d’abril actuarà la Costa Brava, el 2 de 
maig l’Orquestra Metropol i el 6 de juny l’Orquestra Selvatana.  
 
(S’adjunta imatge)  
 

 

El Mercat municipal regala carros de compra plegabl es 
Campanya conjunta del mercat i l’ajuntament per pot enciar les compres 
sostenibles 



 
Coincidint amb la celebració del seu 22è aniversari, el Mercat municipal Sant Martí 
regalarà a la seva clientela carros de compra plegables. Aquesta campanya s’emmarca 
dins la voluntat conjunta del Mercat municipal i de l’Ajuntament d’esdevenir un referent 
en temes de sostenibilitat i conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’adquirir hàbits 
de compra sostenibles, evitant especialment l’ús de bosses de plàstic.  
 

- Per aconseguir el carro de compra plegable, s’han de realitzar sis compres a 
qualsevol parada del Mercat municipal de Sant Celoni entre 16 i el 20 de març. 
Els carros es podran recollir, lliurant la butlleta degudament emplenada amb el 
comprovant d’haver realitzat les sis compres, al Mercat municipal del 17 al 
dissabte 20 de març de 9 a 13 h.  

 

 

 

 

AGENDA 

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

 

 


