
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 14 d’abril de 2010 

 
 
• Una vintena de persones assisteixen al primer acte de Benvinguda als nous 

celonins i celonines 
• L’Ajuntament anuncia la recepció de la Urbanització  Royal Park per aquest 

any 
• La Junta de Govern Local en sessió extraordinària a prova l’adjudicació 

provisional de les obres de construcció del Centre de Dia i l’adequació de 
Can Bruguera com a Observatori de la Tordera  

• Del 26 d’abril al 7 de maig, preinscripció conjunta  de les escoles bressol de 
Sant Celoni. Aquest dissabte comencen les jornades de portes obertes 

• Alumnes de 3r de Primària de l'escola Pallerola vis iten l’Ajuntament i 
entrevisten l'alcalde 

• Presentació del llibre La Batllòria i la Tordera. Una història inseparable . 
Diumenge 18 d’abril a Sant Celoni i dijous 22 a la Batllòria   

• Aquest diumenge, sortida en bicicleta a les Llobate res 
• Torna l’Agromercat, la fira de productes d’aquestes  terres a la plaça de la 

Vila 
• Entitats i voluntaris preparen el vestuari i l’esce nografia per l’obra del 5è 

aniversari del Centre Municipal d’expressió. La llegenda d’una espasa  es 
representarà el 23 d’abril a les 10 de la nit a la plaça de l’Església 

• Sant Celoni acollirà aquest dissabte una trobada de  més de 300 alumnes i 
pares d’escoles de Música  

• Aquesta setmana han començat les obres de tancament  perimetral amb 
xarxa del Camp Municipal d’Esports   

• Punt 7 Ràdio celebra Sant Jordi durant tota la setm ana. Col·laboradors de 
l’emissora i diferents regidors del consistori fan recomanacions literàries  

• La forma de les coses, teatre a l’Ateneu de la mà d el Teatre Lliure / La Troca  
• AGENDA 

 
 

Una vintena de persones assisteixen al primer acte de Benvinguda als nous 
celonins i celonines  

Una vintena de persones nouvingudes durant el primer trimestre de l'any van assistir a la 
primera sessió d'acollida celebrada dissabte a l'Ajuntament i que va acabar amb una 
passejada per conèixer el patrimoni. L'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, els va 
presentar i explicar la  Guia de Benvinguda, i els va convidar a intervenir per exposar tot 
allò que creguessin oportú o els dubtes de qualsevol aspecte que volguessin aclarir. Tal i 
com va explicar l’alcalde, l’objectiu “és donar la benvinguda als nous celonins i 
celonines i posar al seu abast la informació necess ària perquè se sentin bé en 
aquest nou entorn i perquè tenim moltes ganes que h i participin i en gaudeixin”.     



Després de presentar les regidores i regidors que acompanyaven l'alcalde i les funcions 
de les àrees respectives, va començar la segona part, aquesta vegada al carrer, 
realitzant una caminada pel municipi per tal de conèixer a través dels edificis singulars de 
Sant Celoni, la seva història, llegendes, activitat comercial al llarg dels segles, etc., 
acabant la passejada al Parc de la Rectoria Vella, accedint, fins i tot, a la capella de Sant 
Martí del Pertegàs. En aquest punt es va cloure la trobada que tindrà una periodicitat 
trimestral. 
 
Durant la trobada es va lliurar a tots els assistents un pac de benvinguda amb la guia i 
diferents elements d’informació i promoció del municipi.  
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
 
 
L’Ajuntament anuncia la recepció de la Urbanització  Royal Park per aquest any  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor d’Entorn, Marià Perapoch, van anunciar 
diumenge passat durant la reunió de la Junta de compensació de Royal Park, la voluntat 
de l’ajuntament de fer la recepció d’aquesta urbanització enguany. Un cop s’acabin 
d’executar les obres d’urbanització necessàries i l’ajuntament de Gualba també manifesti 
la seva voluntat, es procedirà a la recepció.  
 
 
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària a prova l’adjudicació provisional 
de les obres de construcció del Centre de Dia i l’a dequació de Can Bruguera com a 
Observatori de la Tordera  
 
Aquest matí, la Junta de Govern Local en sessió extraordinària ha aprovat l’adjudicació 
provisional del contracte d’obres per a la construcció d’un Centre de dia per a la gent 
gran  a la mercantil Construcciones Solius SA per la quantitat de 627.427,50 €, IVA no 
inclòs. També ha aprovat el contracte per a l’execució de les obres de condicionament de 
l’edifici de Can Bruguera com a Observatori de la Tordera a Construcció i restauració 
Jesús Pacheco, per la quantitat de 130.000 €, IVA no inclòs.  
 
D’altra banda, la Junta ha adjudicat provisionalment a la mercantil ABSIS INFORMATICA 
SL el contracte de serveis per a la modernització i adequació de l’Ajuntament de Sant 
Celoni a la Llei 11/2007 d’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, per la 
quantitat de 67.683,75 €, IVA no inclòs i també a la mercantil ABSIS INFORMATICA SL 
el contracte de serveis per a la implantació d’un sistema de gestió i seguiment 
d’expedients, per la quantitat de 38.737 €, IVA no inclòs. 
 
El contracte de serveis per a la implantació d’un sistema de gestió integral informatitzada 
del manteniment de les instal·lacions municipals, per la quantitat de 26.000 €, IVA no 
inclòs, s’ha adjudicació provisionalment a la mercantil TECMAN SL. 

 
 
Del 26 d’abril al 7 de maig, preinscripció conjunta  de les escoles bressol de Sant 
Celoni  
Aquest dissabte comencen les jornades de portes obe rtes 



Sant Celoni disposa de 3 escoles bressol autoritzades pel Departament d’Educació: 
Escola Bressol Municipal “El Blauet”, Escola Pascual i La Caseta del Bosc. Enguany 
totes 3 escoles inicien un procés de preinscripció conjunta, del 26 d’abril al 7 de maig.  

Per tal de realitzar la preinscripció, s’haurà d’omplir un imprès que es pot obtenir a les 
pròpies escoles bressol, a l’Oficina Municipal d’Escolarització o a la pàgina web de 
l’Ajuntament www.santceloni.cat. En el mateix imprès es pot demanar l’admissió a més 
d’un centre indicant l’ordre de preferència però només es pot presentar una sol·licitud per 
infant, sinó es perden tots els drets de prioritat i els punts que es puguin correspondre. La 
documentació s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc.  

Preinscripció:  del 26 d’abril al 7 de maig 
Matriculació:   del 31 de maig al 4 de juny 
 

Portes obertes 

Les jornades de portes obertes per conèixer el projecte educatiu i el funcionament de 
cadascuna de les escoles bressol tindran lloc: 

- Dissabte 17 d’abril, de 10 a 13 h: Jornada de portes obertes de l’Escola Pascual 
- Dilluns 19 d’abril, de 9 h a 17 h: Jornada de portes obertes de l’Escola Bressol 

Municipal “El Blauet”. La xerrada informativa tindrà lloc a les 18 h 
- Dissabte 24 d’abril, de 10 a 13 h: Jornada de portes obertes de La Caseta del 

Bosc 

 

Alumnes de 3r de Primària de l'escola Pallerola vis iten l’Ajuntament i entrevisten 
l'alcalde  
 
Dilluns dia 12 d'abril, 46 nens i nenes de l'escola Pallerola van fer una visita a les 
dependències de  l'Ajuntament i una entrevista a l'alcalde. Aquesta activitat s'engloba en 
el projecte d'activitats educatives per a centres escolars i té com a finalitat bàsica apropar 
als escolars a les institucions locals i conèixer el seu funcionament. 
Els alumnes van fer una visita a tot l'edifici de la plaça de la Vila i a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC). Durant l’entrevista amb l’alcalde, els infants van poder conèixer de 
primera mà la seva opinió sobre el creixement i el futur del poble i la seva experiència 
com alcalde. 
 
(S’adjunta imatge)  
 

 

Presentació del llibre La Batllòria i la Tordera. Una història inseparable  
Diumenge 18 d’abril a Sant Celoni i dijous 22 a la Batllòria   
 
La presentació del llibre La Batllòria i la Tordera. Una història inseperable, editat per 
l’Ajuntament de Sant Celoni, tindrà lloc aquest diumeng 18 d’abril a les 12 del migdia a la 
Sala Petita de l’Ateneu, per part dels seus autors, Gemma Estany, Martí Boada i Geòrgia 
Rodoreda. Dijous 22 d’abril, a les 8 del vespre, es presentarà a la Batllòria, al Centre 
Cívic del Carrer Major.  
 
La Batllòria i la Tordera. Una història inseperable és el cinquè volum de la sèrie Sant 
Celoni-Montnegre Natura i Societat, editat per l’Ajuntament de Sant Celoni i dut a terme a 



partir del conveni de col·laboració entre aquest i l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
De la mateixa manera que els altres volums dedicats a les valls del Montnegre -Baylina 
et al. (2006) pel sot de Bocs, Otero et al. (2007) per Olzinelles, Piqueras et al. (2008) per 
Vilardell i Sant Martí de Montnegre i Guitart et al. (2009) per la vall de Fuirosos-, el 
plantejament teòric d’aquest treball parteix de la base de la interdisciplinarietat per a la 
recerca del canvi global. El canvi global s’entén com el conjunt de canvis que tenen lloc 
de manera deslocalitzada a nivell global i que es combinen entre ells donant lloc a una 
gran complexitat. Així doncs, es pretén superar la dualitat natura-cultura a l’hora 
d’estudiar i entendre els conflictes generats per la crisi ambiental actual, als que la 
ciència convencional no és capaç de donar resposta. Per superar aquests conflictes és 
necessària la integració d’altres formes de coneixement, com és el coneixement 
tradicional.  
 
En aquest treball hem estudiat les manifestació locals del canvi global al riu Tordera al 
seu pas per Sant Celoni i la vila de la Batllòria. Els objectius que ens plantegem són 
analitzar l’evolució dels usos i cobertes del sòl de l’àmbit immediat del riu Tordera al seu 
pas per Sant Celoni des d’una perspectiva socioecològica; analitzar i integrar la veu de 
les fonts orals locals i recopilar el seu coneixement tradicional; i, finalment, catalogar i 
posar en valor el patrimoni socioecològic de la zona, entès com l’empremta de la 
interacció dels factors humans i biofísics que han tingut lloc a l’indret. 
 
Les principals manifestacions locals del canvi global a la zona han estat l’abandonament 
agrícola, el desenvolupament industrial, urbà i de grans infraestructures per a la mobilitat, 
al voltant del corredor fluvial i la fi de les pràctiques tradicionals relacionades amb l’espai 
fluvial.  
 
La posada en valor d’aquesta fracció del patrimoni socioecològic celoní, es considera 
clau per l’ordenació dels seu usos futurs. 
 
 
(S’ajunta imatge de la portada)  
 
 
 
Aquest diumenge, sortida en bicicleta a les Llobate res 
 
El Parc del Montnegre i el Corredor, juntament amb els ajuntaments de tots els municipis 
del parc, programa cada any passejades guiades que tenen per objecte ajudar a 
conèixer millor el patrimoni natural i cultural del parc i gaudir del seu entorn. Es tracta 
d’itineraris matinals guiats per un expert de l’Escola de Natura del Corredor, coneixedor 
del territori, que ajuda els participants a interpretar i comprendre els paisatges i a 
descobrir racons amagats. 
 
Les sortides són gratuïtes i obertes a tothom. Aquest diumenge que ve, 18 d’abril, es fa 
la primera de les quatre passejades programades al municipi de Sant Celoni, amb la 
particularitat de tenir dos punts de trobada, un al nucli de Sant Celoni a les 9 del matí i 
l’altre a la Batllòria a les 10 h. És una sortida en bicicleta tot seguint el curs de la Tordera 
fins a les Llobateres, una antiga gravera restaurada a aiguamoll, exemple de la capacitat 
transformadora del medi de l’ésser humà que, en aquest cas, ves per on, ha propiciat 
l’aparició d’un nou espai natural. 
 
En cas de pluja s’anul·larà la sortida. 



 
Avís : La ruta des de Sant Celoni es troba en molt mal estat, per efecte de l’obra de la 
canonada d’aigua potable que ha d’unir la planta dessaladora de Blanes amb la planta 
potabilitzadora de Cardedeu i per les constants pluges d’aquest hivern i primavera. 
S’estan valorant diferents alternatives, que es plantejaran als participants el mateix dia de 
la sortida. 
 

 
Torna l’Agromercat, la fira de productes d’aquestes  terres a la plaça de la Vila  
 
Divendres 16 i dissabte 17 d’abril, Sant Celoni acollirà la cinquena edició de 
l’Agromercat, productes d’aquestes terres.  Aquesta fira, organitzada per l’Ajuntament 
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, presenta una vintena d’artesans i productors 
alimentaris. Aquest any l’Agromercat s’ubicarà a la plaça de la Vila. 
 
** A les 17.30 h de divendres, visita inaugural per  part dels representants de 
l’Ajuntament i del Consell Comarcal 
 

 
 

 

 

 

Entitats i voluntaris preparen el vestuari i l’esce nografia per l’obra del 5è aniversari 
del Centre Municipal d’expressió  
 
La llegenda d’una espasa es representarà el 23 d’ab ril a les 10 de la nit a la plaça 
de l’Església 
 

Moltes persones voluntàries i diferents entitats van participar dissabte passat i 
continuaran aquest proper, als tallers de confecció de vestuari i escenografia per a  
l’espectacle La Llegenda d’una espasa, que s’està preparant per la celebració del 5è 
aniversari del Centre Municipal d’Expressió. Dissabte passat, també va tenir lloc un 
assaig general amb músics, cors  i actors, que va omplir les Sales del Teatre Ateneu.  
 
L’obra, que s’estrenarà el proper divendres 23 d’abril a la plaça de l’església, és un 
espectacle de llum, música i teatre, basat en la llegenda d’en Soler de Vilardell, un 
personatge mític que gràcies a una espasa de virtut, salvà al poble de Sant Celoni d’un 
drac ferotge que l’amenaçava. El guió i la posada en escena van a càrrec de Joan Baixas 
i Pep Tarragó. La música, de J. M. Aparicio, serà interpretada i cantada per tot l’alumnat 
de l'Escola de Música. Els encarregats de donar vida als personatges, seran els alumnes 
de l'Escola de Teatre juntament amb les entitats celonines teatrals: Rebrot, Tramoia, 
Troca i Atrevits. 
 
Altres entitats que col·laboren en la posada en escena són la Colla de Diables, la Colla 

Sant Celoni 
16 i 17 d’abril  



de Bastoners, Bocs i Cabres i l'Associació de danses del món: Passaltpas. 
 
Durant la tarda i el vespre del mateix dia de Sant Jordi, l'AMPA de l'Escola de Música 
organitzarà parades d'aliments i begudes, amb ambientació medieval, on es podrà sopar 
i berenar. 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
Sant Celoni acollirà aquest dissabte una trobada de  més de 300 alumnes i pares 
d’escoles de Música  
 
Dissabte 17 d’abril, Sant Celoni acollirà una edició del “Més Música” dedicat als alumnes 
de 6 i 7 anys de diferents escoles de l’Associació Catalana d’Escoles de Música. 
Enguany la trobada s’ha rebatejat com a Més que Música i constarà de diferents tallers 
de música, teatre i dansa on, a més dels alumnes, també hi participaran els pares i 
mares. Uns 150 nens i nenes amb els 150 pares o mares corresponents i més de 30 
mestres de les 8 escoles que acudiran a aquesta cita ompliran la plaça del Bestiar de 10 
a 2 del migdia del proper 17 d’abril.   
 
 
Aquesta setmana han començat les obres de tancament  perimetral amb xarxa del 
Camp Municipal d’Esports   
 
Aquest dilluns han començat les obres de tancament perimetral del Camp Municipal 
d’Esports. Això suposa la instal·lació d’una xarxa de 8 metres d’alçada a tot l’entorn del 
camp per garantir que les pilotes no surtin a l’exterior. Es tracta d’una millora molt 
esperada per les diferents entitats usuàries de l’equipament.  
 

Punt 7 Ràdio celebra Sant Jordi durant tota la setm ana 
Col·laboradors de l’emissora i diferents regidors d el consistori fan recomanacions 
literàries  
 
Del 19 d’abril fins el 22, Punt 7 ràdio s’afegeix a la celebració de la Diada de Sant Jordi i 
emetrà diverses recomanacions literàries fetes tant pels col·laboradors de la ràdio com 
també per diferents regidors i regidores de l’Ajuntament de Sant Celoni. Les podreu 
escoltar després dels butlletins horaris de les 10, 11, 13, 18 i 20h.  
 
A més a més, el divendres 23 s’emetrà un programa especial amb la col·laboració de 
diverses escoles del municipi on podrem escoltar la llegenda de Soler de Vilardell, 
comentaris de llibres, etc. S’emetrà a les 13.30 i a les 20.30 h. Podreu sentir-los al 107.7 
de la FM o a través del web santceloni.cat/radio. 
 
 
 
La forma de les coses, teatre a l’Ateneu de la mà d el Teatre Lliure / La Troca  
 
Dissabte, 17 d’abril, a les 10 de la nit 
Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran 
 
Julio Manrique, direcció 
Mireia Aixalà, Cristina Genebat, Xavier Ricart, Marc Rodríguez, actors  
 



L’Evelyn i l’Adam s’enamoren. L’Evelyn estudia art i està preparant la seva tesi. És una 
noia oberta, valenta i rebel. Tot un “esperit lliure”, per dir-ho d’alguna manera.. I molt 
“sexy”. L’Adam és tímid, pudorós, reservat, tot un “antiheroi”... I no gaire “sexy”. A poc a 
poc, l’Evelyn transforma l’Adam. El seu aspecte, els seus hàbits, el seu caràcter. El 
converteix en un noi modern, segur de si mateix. Un home atractiu. Un triomfador. Però 
al final resulta que l’Evelyn no estava realment enamorada de l’Adam. Al final resulta que 
la cosa no tenia res a veure amb l’amor. O això sembla. 
 

Durada: 1 hora i 40 minuts  

Entrades 
Públic general     12 € 
Majors de 65 anys i menors de 14  6 € 
Joves entre 14 i 30 anys amb Carnet Jove 6 € 
Menors de 2 anys    gratuït 
 
A les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle. 
 
 
AGENDA 

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


