
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 24 de març de 2010 

 
 

• El nou túnel de Roger de Flor ja està inaugurat i e n marxa! En un ambient 

festiu, Sant Celoni va estrenar dissabte el nou pas  sota la via que uneix amb 

connexions segures per a vehicles i vianants el nuc li urbà amb les Illes 

Belles i les Torres 

• Dijous al vespre es tallarà el pas a nivell per a v ehicles i vianants del carrer 

Sant Francesc. Comencen les obres de soterrament de ls passos a nivell del 

carrer Olzinelles i Sant Francesc 

• La Junta de Govern Local aprova el projecte de cons trucció del Centre de 

Dia i del condicionament de Can Bruguera de la Batl loria com a Observatori 

de la Tordera  

• Últimes places pels cursos d’informàtica de l’Escol a d’Adults. Tota l’oferta 

de formació permanent municipal a www.santceloni.ca t/clip  

• Matrícula oberta pels alumnes actuals del Centre Mu nicipal d’Expressió 

• Benvinguda oficial als alumnes francesos d’intercan vi amb el Cor de Maria  

• Cursos de natació gratuïts al Centre Municipal d’Es ports Sot de les 

Granotes 

• Teatre aquest dissabte a l’Ateneu amb  De música i d’homes  de la 

Companyia Tantaranta 

• Dissabte s’acaba la primera edició del cicle de Cin ema Infantil en català 

• L’exposició de manualitats de Catalunya contra el C àncer recull 3.300 euros 

• La promoció de productes locals centra la nova camp anya de Sant Celoni 

Comerç  

• AGENDA 

 
 

El nou túnel de Roger de Flor ja està inaugurat i e n marxa!  

En un ambient festiu, Sant Celoni va estrenar dissa bte el nou pas sota la via que 
uneix amb connexions segures per a vehicles i viana nts el nucli urbà amb les Illes 
Belles i les Torres 
 
Amb l'acompanyament de la Colla de Diables de Sant Celoni, dissabte al migdia, l'alcalde 
Francesc Deulofeu, regidors i regidores de l'Ajuntament, veïns i veïnes van creuar 
plegats la via, pel nou pas soterrat del carrer Roger de Flor que uneix el centre i el 



Pertegàs amb les Illes Belles i les Torres. La festa va començar amb la percussió dels 
Diables, la tallada oficial de la cinta per part de l'alcalde de Sant Celoni i del president de 
l'Associació de Veïns de les Borrelles, Antonio Márquez, i tot seguit, la caminada fins a 
l'altra banda. 
 
Francesc Deulofeu va agrair al veïnat "la paciència que han tingut per aguantar dos 
anys d'obres" i els va convidar a gaudir del nou pas que "permet connectar, apropar 
persones i carrers que viuen a banda i banda de la via del tren" . El nou pas està 
obert al trànsit des de dissabte al migdia. 
 
 
Dijous al vespre es tallarà el pas a nivell per a v ehicles i vianants del carrer Sant 
Francesc  
 
Comencen les obres de soterrament dels passos a niv ell del carrer Olzinelles i Sant 
Francesc  
 
Dijous al vespre es tancarà el pas a nivell per a vehicles i vianants del carrer Sant 
Francesc. D’aquesta manera es donarà pas a les obres de construcció de dos nous 
passos soterrats per a vianants i bicicletes al carrer Sant Francesc i al carrer Olzinelles 
en substitució dels actuals a nivell. Les obres, que es faran al mateix temps per tal de 
reduir les molèsties al veïnat, tenen una durada prevista de 6 mesos.  
 
Durant aquest temps, per creuar la via a peu, es podrà seguir utilitzant el pas de vianants 
del carrer Olzinelles o el nou pas del carrer Roger de Flor. Les obres suposaran alguns 
canvis en la circulació dels vehicles que s’aniran anunciant oportunament. De moment, 
caldrà tallar el carrer Sant Francesc. 
 
 

 

La Junta de Govern Local aprova el projecte de cons trucció del Centre de Dia i del 

condicionament de Can Bruguera de la Batllòria com a Observatori de la Tordera  

 
La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí el projecte de construcció del Centre 
de Dia a la Moncanut i el projecte de condicionament de Can Bruguera de la Batllòria per 
acollir-hi l’Observatori de la Tordera. 

El Centre de dia  es construirà on actualment hi ha l’edifici central de la Moncanut, que 
s’haurà d’enderrocar. Tindrà uns 570 metres quadrats i amb capacitat per a unes 40 
persones. Els tallers on hi ha actualment el Pla de transició al treball (que es traslladarà 
al nou Centre de Formació i Ocupació Sax Sala, es rehabilitaran i s’adequaran per a 
ubicar-hi l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny , una entitat que fa un treball 
complementari al que assumirà el Centre de dia. Aquest local tindrà uns 260 metres 
quadrats amb tres sales de treball polivalents i espais auxiliars. 

Can Bruguera de la Batllòria , un dels edificis batlloriencs més emblemàtics amb belles 
finestres conopials del segle XVI, es rehabilitarà i s’adequarà per a acollir-hi a la planta 
baixa l’Observatori de la Tordera.  L’Observatori és un projecte impulsat des del 1996 
per l’ajuntament de Sant Celoni en conveni amb l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de 
l’Aigua i s’encarrega de fer el seguiment continuat dels indicadors socioecològics a la 
conca de la Tordera.   



 
 
 
Últimes places pels cursos d’informàtica de l’Escol a d’Adults  

Tota l’oferta de formació permanent municipal a www.santceloni.cat/clip  

 

El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny ofereix diversos cursos d’informàtica dins 
l’oferta de formació permanent municipal pels mesos d’abril a juny. Un d’ells és el 
d’alfabetització digital de primer nivell que començarà el 7 d’abril fins el 16 de juny, els 
dilluns i dimecres de 6 a 2/4 de 8 del vespre. Les classes estan pensades per fer una 
introducció a l’ús de l’ordinador i dels programes bàsics.  

També hi ha un taller d’informàtica per conèixer més a fons el processador de textos 
Word i aprendre a moure’s per Internet, i un altre de la base de dades d’Acces. Aniran 
del 6 d’abril al 17 de juny i s’impartiran els dimarts i dijous a la tarda.  

Per informació i inscripcions cal adreçar-se a l’Escola d’Adults, al carrer Torras i Bages, 
12, 1r pis; tel 93 864 12 25; cfadults@santceloni.cat.  

Tota l’oferta de formació permanent municipal està disponible a les pàgines centrals de 
l’informatiu 50 o a www.santceloni.cat/clip  amb cursos, tallers i xerrades d’àmbits molt 
diversos, com ara de formació per a l’ocupació, de tecnologies de la informació i 
comunicació, d’expressió artística o altres activitats.  

 

 

Matrícula oberta pels alumnes actuals del Centre Mu nicipal d’Expressió  

Els alumnes actuals del Centre Municipal d’Expressió que vulguin continuar estudiant 
música o teatre han de sol·licitar-ho aquesta setmana a la secretaria del centre (de 10 a 
1 del migdia i de 5 a 8 del vespre). Els alumnes nous hauran d’esperar a fer la 
preinscripció del 12 al 16 d’abril.  

D’altra banda, el Centre Municipal d’Expressió celebra aquesta setmana la 4a setmana a 
la carta amb diferents activitats obertes al públic en general i d’altres destinades als seus 
alumnes de teatre i música.  
 
 
Benvinguda oficial als alumnes francesos d’intercan vi amb el Cor de Maria  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu ha donat aquest matí la benvinguda oficial a Sant Celoni als 
22 alumnes i tres mestres del Collège Florian d'Anduze (França) que aquesta setmana 
estan d’intercanvi a Sant Celoni amb els alumnes de 3r d’ESO del Cor de Maria. L’acte 
ha tingut lloc a la Rectoria Vella on l’alcalde els ha traslladat el paper que ha jugat 
sempre Sant Celoni com a poble d'acollida. Aquest matí han fet la visita guiada per Sant 
Celoni i la volta pel mercat setmanal. Els joves passen gairebé una setmana a Sant Celoni i 
aprofiten l’estada per visitar el territori. Durant l'intercanvi es potencien les dues llengües: 
el francès i el català i s'engloben dins el crèdit de síntesi que realitzen els alumnes de 
tercer d'ESO del Cor de Maria. El mes de juny, els alumnes catalans els tornaran la 
visita. 
 
L'any passat l’intercanvi es va fer amb una escola de Perpinyà, però de fet és amb els del 
Collège Florian amb qui es manté aquesta relació des de fa 6 anys. A més, els dos 



municipis són  "germans de parcs"  ja que el parc del Montseny i el seu parc de Les 
Cevènnes estan agermanats des de fa més de 27 anys. 
 
 
(S’adjunta imatge)  

 

Cursos de natació gratuïts al Centre Municipal d’Es ports Sot de les Granotes  

El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes ofereix cursets de natació per adults 
gratuïts. Tota aquesta setmana, fins divendres, obren les portes a totes les persones 
majors de 15 anys que vulguin aprendre a nedar bé. Per això, s’han organitzat diverses 
classes per tots els nivells. Dilluns, dimecres i divendres es faran dues sessions, una al 
matí de 8 a ¾ de 9 del matí i una altra de tarda d’1/4 de 4 a les 4 de la tarda i es 
combinarà el curset de perfeccionament i el d’iniciació. En  canvi, el dimarts i dijous es 
faran classes d’1/4 de 8 a les 8 del vespre.  

A més el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes ha preparat dues activitats més: 
una masterclass d’esteps aquest divendres de 20 a 22h i una sortida a esquiar el 
diumenge.  

 

 

Teatre aquest dissabte a l’Ateneu amb  De música i d’homes  de la Companyia 
Tantaranta  
 

Dins la programació A l’Ateneu aquest dissabte, 27 de març, a les 10 de la nit al Teatre 
Municipal Ateneu  es podrà veure De música i d’homes de la Companyia Tantarantana.  
 
De música i d'homes és la història d'una dona (present), d'uns quants homes (absents) i 
d'unes quantes cançons (pop) que han acompanyat les seves vides. Però també és una 
història de segones oportunitats, de paraules no dites o dites a deshora, de missatges 
que no arriben, de coincidències (tràgiques i còmiques, necessàries i innecessàries), 
d'acords i desacords. I és també la història d'aquesta maleïda mania humana, 
meravellosa, incomprensible, eterna i mai exempta de grans i petits obstacles: l'amor. 
 

Julio Álvarez, direcció 
Anna Briansó, actriu 
 
Durada: 1 hora i 15 minuts 
 

 

 

Dissabte s’acaba la primera edició del cicle de Cin ema Infantil en català  

Aquest cap de setmana s’acaba la primera edició del cicle de cinema infantil en català a 
Sant Celoni. La secretaria de política lingüística de la generalitat de catalunya i l’empresa 
Ocine han organitzat conjuntament aquesta edició de cinema per als més petits que ha 
durat un mes, de finals de febrer fins ara a finals de març. En total s’hauran projectat 5 
pel·lícules doblades al català. L’última sessió, igual que les altres, serà dissabte a partir 
d’1/4 de5 de la tarda a les sales Ocine de l’Altrium de Sant Celoni. El preu de l’entrada 
serà de 3 euros i mig. Aquesta setmana es passarà el film “Nico, el ren que somiava 
volar”. 



 
Enllaç relacionat: http://www6.gencat.net/llengcat/cinema 
 
 
 
L’exposició de manualitats de Catalunya contra el C àncer recull 3.300 euros  
 
L’associació Catalunya contra el Càncer de Sant Celoni ha recollit 3.300 euros de 
l’exposició i venda de manualitats. En total van aconseguir més de 300 objectes 
artesanals de tot tipus, des de tapets, arracades, quadres, ninots de ceràmica... i se 
n’han venut dues terceres parts. Aquest any s’ha aconseguit recollir 300 euros més que 
al 2009. La propera campanya de l’Associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni 
serà el 15 de maig amb l’ecoestació. 

 
 
La promoció de productes locals centra la nova camp anya de Sant Celoni Comerç  
 
Sant Celoni Comerç posa en marxa una campanya de promoció de productes locals que 
començarà regalant botifarres crues. Des de l’organització es vol que aquesta campanya 
tingui una continuïtat al llarg de l’any i que es pugui regalar un producte diferent cada 
mes.  
 
Per aconseguir aquestes promocions cal comprar en establiments d’adherits a la UBIC i 
pagar amb la targeta Sant Celoni Comerç per un valor de més de 30 €, ja sigui amb una 
sola vegada o en diverses. Aquesta campanya la volen portar a terme cada mes amb un 
producte diferent.  
 
A més, Sant Celoni Comerç celebrarà les botigues al carrer el dissabte 17 d’abril, 
coincidint amb l’Agromercat. Aquesta fira servirà per exposar els productes de temporada 
primavera-estiu als establiments adherits a la ubic que ho desitgin. Les parades de les 
botigues celonines es repartiran pel carrer major i el carrer Anselm Clavé, ja que a la 
plaça de la Vila hi haurà els productors artesanals de l’Agromercat.  

 

 

AGENDA 

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


