
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 21 d’abril de 2010 

 
 
• La diada de Sant Jordi a Sant Celoni i la Batlloria  s’allarga tot el cap de 

setmana . Divendres al vespre s’estrenarà un espect acle de llum, música i 
teatre en motiu del 5è aniversari del CME. Punt 7 R àdio celebra Sant Jordi 
amb un programa especial a les 13.30 h i a les 20.3 0 h  

• La Colla de Diables de Sant Celoni celebra el 20è a niversari amb molts actes 
populars 

• La Coral Briançó prepara un espectacle de Música i poesia del renaixement 
per aquest dissabte a l’Ateneu  

• L’Ajuntament posa en marxa un compte al Facebook 
• El Servei Municipal d’Ocupació, més a prop de la Ba tllòria 
• Més de 150 persones a la presentació del llibre La Batllòria i la Tordera. Una 

història inseparable. Dijous 22 a les 8 del vespre es presentarà a la Batllòria   
• Una cinquantena de persones a la sortida cultural a l monestir de Sant Pere 

de Casserres organitzada per l’Ajuntament 
• La pluja no va fer tirar enrera als participants a la sortida en bicicleta a les 

Llobateres 
• L’Agromercat i la Fira de Botigues al carrers acons egueixen un gran èxit de 

participants 
• Més de 300 alumnes i pares de 8 escoles de Música d el Vallès i Maresme 

omplen de música la plaça del Bestiar  
• El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes e ngega una nova 

promoció 
• Del 26 d’abril al 7 de maig, preinscripció conjunta  de les escoles bressol de 

Sant Celoni 
 

• AGENDA 

 

La diada de Sant Jordi a Sant Celoni i la Batlloria  s’allarga tot el cap de setmana  

Divendres al vespre s’estrenarà un espectacle de ll um, música i teatre en motiu del 
del 5è aniversari del CME  

La plaça de la Vila acollirà un any més la venda de roses i llibres durant la diada de Sant 
Jordi a Sant Celoni. L’Ajuntament també hi serà present amb un estant per apropar la 
informació a la ciutadania.  
 
Durant el dia s’han programat un gran nombre d’actes: el Centre de Formació d’Adults 
presentarà la vintena edició de la revista Suar Tin ta a les 6 de la tarda  a la plaça de 
la Biblioteca amb la intervenció de l’escriptor celoní Pau Gener i de l’alumnat. A les 7 de 



la tarda a la plaça es podran ballar sardanes amb la cobla Flama de Farners i al vespre a 
les 10 a la plaça de l’Església, espectacle de celebració del cinquè aniversari del Centre 
Municipal d’Expressió, la llegenda d’una espasa. 
 

L’obra 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 
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. 
 
Moltes persones voluntàries i diferents entitats han participat aquests dos darrers caps 
de setmana als tallers de confecció de vestuari i escenografia per a  l’espectacle. 
 
Consultar tot el programa a:  
 http://www.santceloni.cat/ARXIUS/2010/Publicacions/SantJordi2010.pdf 
 
 
 
Punt 7 Ràdio celebra Sant Jordi amb un programa esp ecial  
 
 
Divendres 23, l’emissora municipal Punt 7 ràdio 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. 
 
A més, durant tota la setmana s’estan emetent diverses recomanacions literàries fetes 
tant pels col·laboradors de la ràdio com també per diferents regidors i regidores de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. Es poden sentir després dels butlletins horaris de les 10, 11, 
13, 18 i 20h.  
 
 
La Colla de Diables de Sant Celoni celebra el 20è a niversari amb molts actes 
populars  
 
Aquest any la Colla de Diables de Sant Celoni està d’aniversari. 20 anys i ho estan 
celebrant amb un munt d’activitats que s’allargaran al llarg de tot l’any. Dins el programa 
de Festes de Sant Jordi, dissabte passat, a les 9 del matí, van fer la despertada i 
esmorzar popular a la plaça de la Biblioteca, tot seguit, cap a 2/4 d’11, sortien en 
cercavila amb el Drac de Vilardell, acompanyats de grans i petits, fins a la seva Cova. 
 
Dissabte vinent, dia 24 d’abril, a partir de les 5 de la tarda, organitzen la concentració i 
plantada de bestiari festiu i popular, a la plaça del Bestiar; hi podrem veure el Cancerber 
de Canovelles, el Burricorni de Canovelles (aigua), els Bous Envolats, el Drac de 
Granollers, el Drac petit de Granollers, el Drac Pepa de Santa Perpètua de Mogoda, el 



Corb Borni de Llinars del Vallès, el Drac de Terrassa, el Ceballot de Montornés del 
Vallès, la Quimera de Caldes de Montbui i el Garrafó de Premià de Mar entre d’altres. I el 
proper 1 de maig, també a partir de les 5 de la tarda, activitats infantils a la plaça de la 
Vila. 
 
Properament es publicarà el programa de la Mostra d’Entitats on, com a activitat 
complementària a la Mostra, la Colla de Diables, juntament amb l’Associació d’Inèrcia de 
Catalunya, organitzaran una Baixada de Carros espectacular, serà diumenge, 6 de juny, 
al matí. 
 
Al llarg del mes de juny, celebraran la Festa del Bateig i una Trobada de percussió. 
I per Festa Major, a part del ja tradicional Correfoc, aquest any estan creant un 
espectacle d’inici de festa amb foc i llum, com és propi d’aquesta entitat. Ànims Diables 
i... per molts anys!! 
 

(S’adjunten imatges)   
 
 
La Coral Briançó prepara un espectacle de Música i poesia del renaixement per 
aquest dissabte a l’Ateneu  
 
La Coral Briançó se suma als actes de Sant Jordi i oferirà l’espectacle Música i poesia 
del renaixement. El podreu veure dissabte a 2/4 de 9 del vespre a l’ateneu. Les entrades 
costen 2 euros i les podreu comprar mitja hora abans a les taquilles. L’espectacle 
combinarà lectures de l’època amb cançons relacionades. Durarà una hora 
aproximadament i serà tot seguit. A diferència dels concerts tradicionals de la coral, no hi 
haurà pauses entremig de les cançons.  
 
A part del concert de dissabte a 2/4 de 9 del vespre, podreu sentir la Coral Briançó a 
Punt 7 ràdio. El programa Sant Celoni es mou, el programa de les entitats celonines 
d’aquesta setmana anirà dedicat a la Coral, on la podrem conèixer més a fons. Aquest 
espai s’emetrà aquest divendres a les 10 de la nit.  
 
 
L’Ajuntament posa en marxa un compte al Facebook  
 
Amb la intenció d’ampliar els mitjans de comunicació amb la ciutadania, l’ajuntament de 
Sant Celoni ha obert aquesta setmana un compte a la popular xarxa social Facebook. 
 
El Facebook és un servei que es caracteritza per permetre a qualsevol usuari afegir 
comentaris a les notes, esdeveniments, fotos o qualsevol altre contingut que es penja a 
les pàgines de la seva xarxa de contactes (“amics” o “admiradors”, segons el tipus de 
pàgina). D’aquesta manera, es facilita una intensa interactivitat i participació. 
Amb aquesta iniciativa, juntament amb la del compte al Twitter estrenat el febrer passat, 
l’ajuntament entra de ple al món web 2.0 i aposta per utilitzar els entorns col·laboratius i 
participatius que ens posen a l’abast les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
Ens podeu trobar al Facebook a la drecera www.santceloni.cat/facebook. Per visitar el 
nostre compte Twitter, aneu a twitter.com/ajsantceloni o a www.santceloni.cat/twitter. 
 

 

 



 

El Servei Municipal d’Ocupació, més a prop de la Ba tllòria  

A partir d’ara des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Batllòria es podrà concertar 
entrevista amb el Servei Municipal d’Ocupació, situat al Safareig. Per fer-ho possible, la 
persones que atén l’OAC de la Batllòria ha rebut formació en el programa Xaloc, 
programari comú utilitzat a tots els serveis municipals d’ocupació de la província de 
Barcelona. D’aquesta manera s’amplien els serveis de l’OAC. 
 
 
 
Una cinquantena de persones a la sortida cultural a l monestir de Sant Pere de 
Casserres organitzada per l’Ajuntament  
 
Dissabte passat, unes cinquanta persones van participar en la Sortida cultural al monestir 
de Sant Pere de Casserres i al jaciment ibèric i medieval de l'Esquerda (Roda de Ter) 
dins la programació de sortides que organitza l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
Els vescomtes d'Osona van fer construir el magnífic monestir romànic de Sant Pere de 
Casserres en el segle XI. Consta d'una gran església, un claustre i les dependències 
monacals. Després de passar diferents vicissituds, aquest cenobi va passar a mans 
privades fins que el 1991 el va adquirir el Consell Comarcal d'Osona, el qual el va 
restaurar amb la col·laboració de la Generalitat. La rehabilitació va acabar el 1998. El 
monestir està encimbellat en un dels meandres del riu Ter, sobre el pantà de Sau. Des 
d'allà es va poder gaudir d'una bona vista i d’un entorn paisatgístic admirable, envoltat 
d'espadats.  
 
En un altre meandre del Ter, al costat mateix del poble de Roda de Ter, es va visitar el 
jaciment arqueològic de l'Esquerda. També té una situació estratègica, i des d'allà es 
divisa una bona part de la plana d'Osona. A l'època ibèrica, els ausetans hi va fer un 
poblat fortificat. A prop hi ha el jaciment del poble medieval que s'abandonà el 1314. 
Entre les restes destaquen les de l'església romànica, la necròpolis amb tombes de 
forma humana excavades a la roca, o bases de cases i tallers, com el del ferrer, datats 
entre els segles XI i XIV. 
 
La de dissabte passat és la primera de les quatre Sortides culturals programades 
enguany per l'ajuntament. Les properes són aquestes: 
  
22 de maig, tot el dia:  Reus, ruta del modernisme per la ciutat i Gaudí Centre 
19 de juny, matí: Barcino: la ciutat romana de Barcelona. Inclou visita al subsòl 
arqueològic dela plaça del Rei 
23 d’octubre, matí: Caves Codorniu, edifici modernista a Sant Sadurní d'Anoia 
 
Per a informació i inscripcions cal posar-se en contacte amb l’àrea de Cultura de 
l’ajuntament, a la Rectoria Vella (93 864 12 13; promocio.cultural@santceloni.cat). 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
La pluja no va fer tirar enrere als participants a la sortida en bicicleta a les 
Llobateres  
 
Tot i la pluja, una vintena de persones es van desplaçar en bicicleta a les Llobateres 
diumenge passat per participar a la passejada guiada organitzada per l’ajuntament i el 



Parc del Montnegre i el Corredor. Els participants van poder veure una gavià, polles 
d'aigua, colls verds, tudons i una miloca; van sentir tota l'estona rossinyols i rossinyols 
bords, també reietons i granotes verdes; van fer émfasi en la vegetació de ribera i en la 
història del  lloc, de l'explotació i de les dues funcions (per la biodiversitat i per la 
protecció hidràulica); també unes pinzellades sobre la construcció de la canonada i el 
projecte de retauració i la història de la zona, amb intervencions d'alguns participants.  
 
Les passejades guiades 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. 
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
L’Agromercat i la Fira de Botigues al carrers acons egueixen un gran èxit de 
participants  
 
Amb un bon nivell de visitants i ventes, divendres 16 i dissabte 17 d’abril, Sant Celoni va 
acollir la cinquena edició de l’Agromercat, productes d’aquestes terres i la fira de 
Botigues al carrer, dissabte durant tot el dia. Aquesta fira, organitzada per l’Ajuntament i 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental, presentava una vintena d’artesans i productors 
alimentaris. La ubicació a la plaça de la Vila i l’obertura de la fira a la tarda de divendres 
va tenir molt bona acollida. 
 
El bon temps va acompanyar a les més de 50 botigues que finalment van participar en 
l’edició d’aquest any amb la companyia de 4 entitats convidades, un conjunt comercial 
que anava des de l’últim amb moda per a la temporada que comença, fins els models 
més nous d’automòbils, passant pels articles de decoració per a la llar i serveis de neteja 
per nomenar alguns. Una oferta prou variada que es va completar amb un bonic 
espectacle musical sobre la Llegenda de Sant Jordi que es va anar repetint al llarg del 
dia en diferents ubicacions de la fira, un repartiment incansable de globus amb forma 
d’espasa o rosa de mans d’una bufona, les classes de Salsa i el tir amb arc. 
 
La fira es va inaugurar a les 10.00 del matí amb l’assistència de l’alcalde i regidors, que 
van visitar les parades ubicades al llarg del carrer Major i Anselm Clavé i va finalitzar a 
prop de les 21.00 hores, una hora més tard del previst per la bona afluència de visitants. 
 
Sant Celoni Comerç ja ha començat a fer valoracions de cara a la següent edició i a la 
propera fira de Rebaixes al Carrer que tindrà lloc el proper 10 de juliol. 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
 
 
Més de 300 alumnes i pares de 8 escoles de Música d el Vallès i Maresme omplen 
de música la plaça del Bestiar   
 
El dissabte 17 d’abril, de 11 a 14 h del matí, la plaça del Bestiar de Sant Celoni va acollir 
una activitat de música, teatre i dansa de les escoles de música de la zona de Vallès  
Maresme de l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música). 
 



A la trobada hi varen participar 300 persones; representant dels 8 escoles de música 
participants: Sant Andreu de Llavaneres, Arenys de Mar, Molins de Rei, Montornès del 
Vallès, Sta. Perpètua de la Mogoda, Sant Quirze del Vallès, Mataró i Sant Celoni. 
 
En la primera part de la trobada, es varen dinamitzar tallers diversos de música, dansa i 
teatre, obert a tothom que hi volia participar.  Al migdia, amb un bon nombre de públic 
assistent, infants i pares i mares de les escoles participants varen escenificar un conte 
africà extret d’un llibre de contes recollit per Anna Soler-Pont. 
 

(S’adjunta imatge)  

 
 

Més de 150 persones a la presentació del llibre La Batllòria i la Tordera. Una 
història inseparable  
Dijous 22 a les 8 del vespre es presentarà a la Bat llòria   
 
El diumenge 18 d’abril a les 12h del migdia es va presentar, a la Sala Petita de l’Ateneu, 
el llibre La Batllòria i la Tordera. Una història inseparable de Gemma Estany, Martí Boada 
i Georgia Rodoreda.  
 
L’acte, al qual hi van assistir unes 150 persones, va anar a càrrec de l’Alcalde de Sant 
Celoni, Francesc Deulofeu, els autors del llibre,  Gemma Estany, Martí Boada i Georgia 
Rodoreda i Felicià Illa, bon coneixedor del territori i col·laborador del projecte. 
 
El llibre es tornarà a presentar, al Centre Cívic del Carrer Major de la Batllòria, el proper 
dijous 22 d’abril a les vuit del vespre. 
 
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 s’ha 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 plantejats 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) 
 
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes e ngega una nova promoció  
 
Del 15 d’abril fins al 15 de maig, el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes 
engega una nova promoció destinada a captar nous abonats. Durant aquest mes, hi 
haurà una rebaixa del 50% a la quota d’inscripció a totes les persones que s’hi vulgui 
apuntar. Per a més informació, cal dirigir-se al Centre (93 848 69 13). 
 
 
 
Del 26 d’abril al 7 de maig, preinscripció conjunta  de les escoles bressol de Sant 
Celoni  

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 van començar dissabte 17 d’abril a l’Escola Pascual, 
dilluns 19 d’abril a l’Escola Bressol Municipal “El Blauet” i acabaran aquest dissabte 24 
d’abril, de 10 a 13 a La Caseta del Bosc. 

 

 
Alumnes de 5è de Primària del Cor de Maria guanya u n premi de consum 
responsable  
 
L'equip "Estels" de 5è de Primària del Col·legi Cor de Maria ha guanyat el 3r Premi del 
concurs Consumópolis 5. Aquest grup està format per Martina Colás, Núria Flores, Mireia 
Collet, Ashok Dhir i Daniela Butrón, i està coordinat per la professora Roser Mesa. 



 
Aquest concurs té per objectiu sensibilitzar els nois i noies sobre la importància que té 
dur a terme els actes de consum de manera conscient, crítica, solidària i responsable. 
 
El concurs constava de dues fases: en la primera, els cinc integrants de l'equip havien de 
resoldre diverses proves, de caràcter pedagògic i lúdic, que es presentaven als 
participants al llarg d'un recorregut per la ciutat de Consumópolis5, a la qual s'accedia 
des del portal d'Internet de Consumópolis.  
 
La segona fase, amb la qual es pretenia fomentar el treball en equip, consistia en 
dissenyar i elaborar un treball en un espai virtual, on calia presentar cinc fotografies que 
plasmessin la visió dels alumnes sobre diferents aspectes relacionats amb el consum 
responsable. Cada fotografia havia de tenir un títol i anar acompanyada d'una explicació. 
 
L'àlbum virtual del grup "Estels", amb el nom "La Sara és responsable", presentava les 
fotos de la Sara, una nina a partir de la qual van anar representant fotogràficament 
diferents situacions relacionades amb el consum responsable (la Sara estalvia, la Sara 
recicla, la Sara va a comprar,...). 
 
L'entrega de premis es farà el 30 d'abril a 2/4 d’11del matí a la Casa del Mar de 
Barcelona. 
 
 
 
AGENDA 

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


