
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 17 de març de 2010 

 
 

• Els ajuntaments del Baix Montseny es posen d’acord per avançar en el 

procés d’esdevenir comarca. Els alcaldes i alcaldes ses es van trobar dilluns 

a Sant Celoni per compartir informació i decidir el s passos a seguir 

• Inauguració del pas soterrat al carrer Roger de Flo r aquest dissabte a les 12   

• Més de 25 entitats participen a la primera reunió d e preparació de la Festa 

Major 

• El Centre Municipal d’Expressió prepara la 4a Setma na a la carta 

• Nova oferta municipal de formació permanent pels me sos d’abril a juliol  

• Zazz i l’Orquestra Sant Celoni al Sessions’n’sona d ’aquest dissabte. Punt 7 

ràdio presenta els dos grups divendres a les 9 del vespre 

• Rebrot Teatre presenta “Truca un inspector” aquest dissabte a l’Ateneu  

 
• AGENDA 

 
 

Els ajuntaments del Baix Montseny es posen d’acord per avançar en el procés 
d’esdevenir comarca  

Els alcaldes i alcaldesses es van trobar dilluns a Sant Celoni per compartir 
informació i decidir els passos a seguir 
 
Els ajuntaments del Baix Montseny s’han posat d’acord en avançar en el procés de ser 
reconeguts com a comarca. Així es va fer palès a la reunió que van tenir dilluns a Sant 
Celoni per fer el retorn de la trobada amb el conseller Jordi Ausàs del 4 de març passat,  
qui recordem els va suggerir que iniciessin l’expedient administratiu per sol·licitar el 
reconeixement com a comarca.  
 
En aquest sentit, els alcaldes i alcaldesses van decidir a la reunió de dilluns de convocar 
en els propers mesos una  2a Trobada del Baix Montseny, en aquesta ocasió, de tots els 
càrrecs electes, per plantejar els passos a seguir.  Segons l’alcalde Francesc Deulofeu, 
“de cara a iniciar el procediment formal partim d’u na bona acceptació per part de 
la Conselleria però ens cal la complicitat de totho m, per això ens hem emplaçat a 
fer una jornada amb tots els electes i plantejar la  proposta. Serà una manera de 
reflexionar col·lectivament però també individualme nt com a municipi”.  
 
 
(S’adjunta imatge)  



 
 
 
Inauguració del pas soterrat al carrer Roger de Flo r aquest dissabte a les 12 h  
 
Dissabte 20 de març tindrà lloc la inauguració del nou pas sota la via per a vianants i 
vehicles al carrer Roger de Flor amb un acte popular obert al veïnat. El nou túnel 
permetrà finalment unir amb connexions segures el nucli urbà i el Pertegàs amb les Illes 
Belles i les Torres. Aquesta millora de permeabilitat entre un costat i l’altre de la via, amb 
un pas independent del pas del ferrocarril, introduirà alguns canvis en la circulació dels 
vehicles (veure plànol). El pas suposarà també una sortida ràpida des del centre del 
poble a la C35 en direcció Barcelona.  
 
Principals canvis en la circulació 
 

- El carrer Josep Tarradellas canvia de sentit 
- Es construeix una rotonda a les Torres per diversificar el trànsit 
- Serà obligatori girar a la dreta a la cruïlla entre Roger de Flor i Bruc per millorar la 

seguretat i es prohibirà girar a l’esquerra des de Bruc sentit C35, excepte el bus 
- S’inverteix el sentit de la circulació d’un lateral del carrer Consolat de Mar, des de 

Jaume I fins a Creu i Roja, i al carrer Sant Francesc entre Sant Llorenç i Roger de 
Flor 

 
Les obres, a càrrec del Ministeri de Foment han tingut una durada de dos anys. 
 
 
 
 
Més de 25 entitats participen a la primera reunió d e preparació de la Festa Major  
 
Unes 40 persones, representants de 25 entitats del municipi, el regidor de Cultura, Jordi 
Cuminal i tècnics de l’Àrea de Cultura van participar dilluns 15 de març a la primera 
reunió de preparació de la Festa Major de 2010. En una primera part de la reunió, el 
regidor va recordar quines línies marc es varen consensuar en el procés participatiu del 
febrer de 2008 i va exposar els objectius i els criteris de treball de la festa d’enguany. En 
aquest sentit, va recordar la voluntat de consolidar la Festa Major com un esdeveniment 
festiu de referència per a Sant Celoni i els pobles del Baix Montseny.  
 
Pel que fa a la programació, es va parlar d’incorporar actes nous, noves proves del 
corremonts, més activitats als barris, activitats que promoguin la diversitat cultural i social 
del municipi... . En aquest sentit, el regidor Jordi Cuminal va comentar a tots els 
assistents:  “podem replantejar-nos-ho tot si voleu. Només cal q ue siguem 
conscients que fer canvis vol dir assumir riscos. I  que pot sortir bé o malament. 
Aquesta aposta, si es fa, ha de ser compartida per tots”.  

 
 
En els propers dies es determinarà un nou espais de barraques, concerts i fira. Hi ha 
dues propostes d’emplaçament sobre la taula, una de les quals proposada per la 
comissió de barraques, que s’està acabant de valorar tècnicament. 
 
La proposta de pressupost de la Festa Major és de 180.000€ (és una proposta pendent 
de l’aprovació del pressupost de l’ajuntament per a l’any 2010). 
  



Les entitats que habitualment participen en les comissions com la Colla de Geganters de 
Sant Celoni, l’Agrupació Sardanista, l’AE Erol i Diables van mostrar la seva voluntat de 
continuar amb força i dinamisme. Noves entitats participaran en les comissions com 
l’Esplai de la Gent Gran, l’Associació Neurològica, l’UBIC, Bocs i Cabres, Club de Rol 
Alastor... i també treballaran en les diferents comissions totes les entitats de barraques: 
CESC, Club Bàsquet Sant Celoni, Celodance, AMPA la Tordera, AMPA l’Avet Roig, CE 
Sant Celoni, Casal Independentista Quico Sabaté...  
 
Les comissions de treball estan obertes a totes les entitats i persones que tinguin ganes 
de participar. A partir de la setmana vinent, el calendari de reunions i tota la informació 
vinculada a la festa estarà disponible al web www.santceloni.cat/festamajor 

 
 
 

El Centre Municipal d’Expressió prepara la 4a Setma na a la carta  

El Centre Municipal d’Expressió ja està preparant la 4a setmana a la carta, que tindrà lloc 
el 23, 24 i 25 de març. Per a l’ocasió, tenen previst fer diferents activitats obertes al 
públic en general i d’altres destinades als seus alumnes de teatre i música. Els dimarts i 
dijous presentaran per a tot el públic quatre espectacles a la Sala petita de l’Ateneu, dos 
cada dia. El dimecres 24 es farà un gran taller d’orquestra i cors on participaran tots els 
alumnes de l’escola de música, on la finalitat serà muntar un macro espectacle que 
s’estrenarà properament per celebrar el 5è aniversari del CME. 
 
 
 
 
Nova oferta municipal de formació permanent pels me sos d’abril a juliol   
 
Ja podeu consultar l’oferta de formació permanent tant de Sant Celoni com de la Batllòria 
pels propers mesos. El clip, la guia on es recull tota aquesta oferta, es pot consultar al 
web www.santceloni.cat i a les pàgines centrals de l’informatiu 50, el butlletí municipal. 
 
Com ja és habitual, els cursos i tallers es divideixen en diversos àmbits que són: formació 
per l’ocupació, tecnologies de la informació i de la comunicació, expressió artística, 
llengües i altres activitats.  

 
(S’adjunta el document CLIP) 
 
 
 

 

Zazz i l’Orquestra Sant Celoni al Sessions’n’sona d ’aquest dissabte  

Punt 7 ràdio presenta els dos grups divendres a les  9 del vespre 

 

Dissabte 20 de març a les 11 de la nit, Sessions’n’sona amb els grups celonins Zazz i 
l’Orquestra Sant Celoni.  

Zzas,  es defineix com a música Latin jazz, entenent aquesta com el jazz adaptat tant a 
les influències tropicals com a les europees. Es barregen estils que van des de la samba 
al swing, passant pel funk, el latin i la bossa nova. Interpreten estàndars de jazz amb 



temes propis i alguna versió d’intèrprets actuals (Djavan, C.Veloso, S. Wonder). Es va 
formar com a banda el setembre de 2006, evolucionant des de la formació Jazztab 
creada el 2004, i de la que formaven part Mon i Pau.  

COMPONENTS: Pau Martí (guitarra i veu), Josep Ramon  Roy (piano), Miguel Àngel 
de la Torre (Percussió) i Blas Garcia (Baix i cors) . 

 

L’Orquestra Sant Celoni. La tardor del 2007 comença MUSSICA, un projecte 
apassionat i eclèctic: Un grup de músics de Sant Celoni busquen un espai comú que 
reuneixi els seus gustos i idees. D'aquest projecte en surt l'ORQUESTRA SANT 
CELONI, que ha mantingut aquest esperit de fusió d'identitats." 
L’orquestra Sant Celoni fa una nova proposta, Sons que ens porten des de les músiques 
balcàniques dels països de l’est, músiques Klezmer tradicionals jueves i fusionat amb 
música tradicional catalana amb arrel mediterrània. Els components procedeixen de 
diferents estils com jazz, rock, clàssica i tradicional. El resultat d’aquesta barreja és càlid i 
generós. 
 

COMPONENTS: Dani Farran, Bateria; Núria Alfaras, ac ordió; Albert Traval, guitarra; 
Dalmau Boada, guitarra elèctrica; Marçal Calvet, Tr ompeta + violí; Joan Pasqual, 
baix; Miquel Alfaras, clarinet.  
 
Punt 7 ràdio presenta els dos grups divendres a les  9 del vespre  

Recordeu que Punt 7 Ràdio aquest any us ofereix el programa sessions’n’ràdio, dedicat 
a les formacions que actuen en aquest cicle de concerts. Aquest espai el podreu escoltar 
divendres a les 9 del vespre i en aquesta ocasió coneixerem més a fons els dos grups, 
els Zazz i l’Orquestra Sant Celoni. A més, el Sessions’n’ràdio es repeteix el dimarts 23 de 
març a les 10 de la nit.  

 
 
 
Rebrot Teatre presenta “Truca un inspector” aquest dissabte a l’Ateneu  
 
Rebrot teatre oferirà l’espectacle “Truca un inspector” de J.B. Priestley aquest dissabte a 
les 10 de la nit a l’Ateneu. Sota la direcció de Maria Marsol, els actors i actrius locals 
interpretaran un inspector de policia que es presenta al domicili de la família Birling, 
interromp el sopar amb què celebren el prometatge de la filla. Aquí comença a indagar la 
implicació dels personatges en el suïcidi d’una noia. L’obra desplega una trama que 
progressa com un aparell de rellotgeria. Darrera la intriga, podrem trobar el missatge de 
rerefons: que tots formen part de la mateixa estructura social i que hem de ser plenament 
responsables dels nostres actes.  

Venda d’entrades a les taquilles de l’Ateneu, mitja hora abans de l’espectacle, a 6 euros. 

 

 
 

AGENDA 

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

 

 


