
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 19 de maig de 2010 

 
 

• Punt 7 ràdio escalfa motors per la Mostra d’Entitat s del 29 de maig amb uns 
espais especials de dilluns a divendres 

• Una cinquantena d’investigadors de meteorits es reu neixen aquesta 
setmana a Sant Celoni. L’alcalde Francesc Deulofeu els ha rebut aquest matí 
a la Sala de Plens 

• La Policia Local denuncia 22 infractors durant la c ampanya de control de 
l’ús del cinturó i dels sistemes de retenció infant il. S’ha realitzat del 3 al 16 
de maig de manera coordinada a tot Catalunya 

• Fins el 27 de maig, inscripcions al Sant Celoni Son a! Concurs 2010 
• Aquest divendres comença el 5è cicle de concerts de  joves músics ...a 

l’olivera   
• Fins el 28 de maig, inscripcions a la Copa de Futbo l sala de Sant Celoni  
• El 29 de maig, últim dia per presentar-se al Concur s de receptes de baix 

cost al mercat Municipal  
• AGENDA 

 
 
Punt 7 ràdio escalfa motors per la Mostra d’Entitat s del 29 de maig amb uns espais 
especials de dilluns a divendres  
 
Amb l’objectiu d’escalfar motors de cara a la Mostra d’Entitats que tindrà lloc dissabte 29 
de maig a Sant Celoni, l’emissora municipal Punt 7 Ràdio emetrà uns espais especials 
de dilluns, 24 i fins divendres 28 per tal de donar a conèixer les diferents entitats 
participants. Les càpsules, d’uns 4 minuts de durada, s’emetran en diferents horaris i 
serà un membre de les pròpies entitats qui explicarà què faran per la mostra, què 
trobarem al seu estand i quins actes han preparat per a l’ocasió. El divendres, 28 de 
maig, a 2/4 de 9 del vespre i dissabte, 29 de maig, a 2/4 de 2 del migdia podreu escoltar 
un programa especial, d’una mitja hora aproximada de durada, amb el repàs de totes les 
activitats del dissabte, amb el recull de les propostes de les entitats i l’aportació del 
regidor de cultura, Jordi Cuminal.  
 
 
 
 
 
La Policia Local denuncia 22 infractors durant la c ampanya de control de l’ús del 
cinturó i dels sistemes de retenció infantil  
 
S’ha realitzat del 3 al 16 de maig de manera coordi nada a tot Catalunya 
 



Durant les primeres dues setmanes de maig, la  Policia Local ha portat a terme una 
campanya de control de l’ús del cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil als 
cotxes que circulaven per Sant Celoni que ha comportat la denuncia de 22 infractors:   
19 conductors infringien la normativa de portar el cinturó de seguretat cordat i col·locat 
correctament i 3 persones que anaven com a acompanyants tampoc el portaven. En total 
s’han realitzat 8 controls a diferents hores del matí i tarda.  
 
Aquesta campanya de control es feia a nivell de tot Catalunya i estava orientada a 
fomentar l’ús dels elements de seguretat passiva i així també combatre la indisciplina 
viària.  
 
El cinturó de seguretat és un dels mecanismes que aporta més seguretat passiva als 
usuaris en cas d’accident. Des de fa 13 anys, els fabricants de vehicles estan obligats a 
instal·lar sistemes d’activació lligats a un pretensor, el mecanisme que tensa el cinturó 
per ajustar-lo al cos. En cas doncs, de coalició, el cinturó ha d’impedir que el passatger 
surti llençat fora del vehicle i, evitar, en la mesura que sigui possible, que es colpegi 
contra el volant o el seient davanter.  
 
No només són els conductors i els passatgers del davant els que han de cordar-se el 
cinturó, sinó que les persones que viatgin al darrere també ho han de fer. El cinturó s’ha 
de dur estret al cos, si es manté ample, s’anul·la la seva funció. Pel que fa als més petits, 
han d’anar subjectats amb els mecanismes corresponents, és a dir, les cadiretes o 
alçadors, segons les edats fins que superin el metre i mig. La seva funció és col·locar el 
nen o nena a l’alçada idònia perquè el cinturó pugui fer la seva funció.  
 
 
Una cinquantena d’investigadors de meteorits es reu neixen aquesta setmana a 
Sant Celoni  
L’alcalde Francesc Deulofeu els ha rebut aquest mat í a la Sala de Plens 
 
Sant Celoni acull d’avui i fins divendres una trobada de treball sobre tècniques de 
detecció, estudi i recuperació de meteorits organitzat per l’Institut de Ciències de l’Espai i 
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. En total hi participen una cinquantena de 
persones vingudes d’arreu de l’Estat Espanyol, Argentina, Uruguay i Estats units. Durant 
aquests 3 dies, a l’Hotel Suís, diversos investigadors informaran dels avenços i treballs 
que està portant a terme, des de fa 10 anys, la xarxa espanyola d’investigació sobre 
bòlids i meteorits que s’encarrega d’estudiar les boles de foc que arriben al nostre territori 
i així poder localitzar i estudiar els elements que vénen de l’espai. Per fer-ho possible, 
aquesta xarxa té col·locades 25 càmeres a tot l’Estat Espanyol, una d’elles a 
Folgueroles, Vic.  
 
(S’adjunta imatge de la recepció que l’alcalde Francesc Deulofeu els ha ofert aquest matí  
a la Sala de Plens de l’Ajuntament) 
 
 
Fins al 27 de maig, inscripcions al Sant Celoni Son a! Concurs 2010  

 
Tots els grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny es poden 
inscriure del 17 al 27 de maig al Sant Celoni Sona! Concurs 2010. L’Ajuntament de Sant 
Celoni convocat aquest concurs per promocionar i difondre els grups de música del Baix 
Montseny. De tots els grups inscrits, el jurat del concurs en seleccionarà 4 (selecció que 
es farà a partir dels temes presentats per cada grup). Aquests 4 grups seran els que 
passaran a la final que tindrà lloc dissabte, 10 de juliol, a la plaça de la Biblioteca de Sant 
Celoni. El premi del concurs consistirà en l’enregistrament, masterització i edició d’un EP 



(5 temes), del qual se’n faran còpies destinades a difondre l’obra del grup. El jurat estarà 
format per persones vinculades al món de la música que valoraran la qualitat vocal i/o 
instrumental, la composició, l’originalitat i la posada en escena de cada grup.  
 
El jurat també tindrà present el vot popular que es farà, per mitjà d’unes butlletes que 
repartirà l’organització durant el concurs, i s’hauran de dipositar dins les urnes 
preparades per aquest fi. La decisió del jurat serà inapel·lable i el premi es pot declarar 
desert.  
 
INSCRIPCIONS 
 
Les inscripcions es faran a l’Ateneu - CME del 17 al 27 de maig, de dilluns a dijous, de 5 
a  8 del vespre.  
 
En el moment de la inscripció s’ha  de presentar: 

• la butlleta de participació amb totes les dades del grup 
• un mínim de dos temes per grups (els temes poden estar penjats a la xarxa, 

myspace o similar; si no és així s’haurà d’entregar una maqueta o CD). 
  
 

Aquest divendres, nova actuació joves músics al cic le de concerts ...a l’olivera   

Aquest divendres 21 de maig tindrà lloc el segon concert del cicle de concerts de joves 
músics ...a l’olivera, on els alumnes més avançats de l’Escola municipal de música 
disposen d’un escenari per oferir un recital. En aquest cicle no tant sols hi participen els 
alumnes com a solistes, sinó que també ho fan acompanyats de petits grups de cambra. 
A cada un dels concerts hi actua un conjunt de l’escola. Divendres passat va tenir lloc el 
primer. 

 
Divendres, 21 de maig Guillem Salicrú violí 
    Carme Reche  flauta 
    CONJUNTS: Jazzband i Percussió  
 
Divendres, 4 de juny Guillem Sanchez clarinet 
    Sara Ducrós  flauta 
    CONJUNT: Mixte 
 
Divendres, 11 de juny Jóse González viola 
    Beatriz d’Ocon piano 
    CONJUNT: Cor de dones 
 

Tots els concerts d’aquest cicle es fan a les 9 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu i 
l’entrada és gratuïta. 

 
 
 

Fins al 28 de maig, inscripcions a la Copa de Futbo l sala de Sant Celoni  
 
Del 17 al 28 de maig tenen lloc a la Rectoria Vella les inscripcions a la 29ena edició de la 
Copa Futbol sala organitzada per l’ajuntament de Sant Celoni que es jugarà del 14 de 
juny al 14 de juliol. El torneig es jugarà a les pistes del Camp Municipal d’Esports i al 
Pavelló Municipal de dilluns a dijous entre les 8 del vespre i les 12 de la nit, i consta de 2 
fases: 
 



*Del 14 de juny al 9 de juliol, els equips jugaran amb el sistema de lligueta 
 
*El 12, 13 i 14 de juliol, els 16 millors equips de la primera fase competiran amb el 
sistema d’eliminatòria 

 
Per aquesta edició el Comitè  d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol s’ajustarà,  i 
el cost dels arbitratges serà de gairebé un 20% menys respecte l’anterior edició. 
 
Paral·lelament, es disputarà  la II Copa futbol sala Sant Celoni per a les categories infantil 
i cadet (nois i noies -de 12 a 16 anys-), amb inscripció gratuïta per a tots els equips. El 
sistema de competició i horaris estarà lligat al nombre d’equips. 
 
 
 
El 29 de maig, últim dia per presentar-se al Concur s de receptes de baix cost al 
mercat Municipal  
 
Dissabte 29 de maig és l’últim dia per lliurar les receptes de cuina per participar al 
concurs del Mercat a la taula, que organitza el Mercat Municipal amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona. Les receptes guanyadores es publicaran al segon llibre de 
cuina, del mercat a la taula, que la diputació regalarà a tota la clientela dels mercats 
municipals.  
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa, que compta amb el suport de l’ajuntament, és donar a 
conèixer receptes econòmiques, saludables i a l’abast de tothom, a través de plats i 
productes típics de cada municipi. Cada participant pot entregar un màxim de tres 
receptes, ja siguin primers, segons o postres. De totes les receptes rebudes a Sant 
Celoni,  un jurat format per representants del mercat i del Sant Celoni mateix, en 
seleccionaran 6 finalistes i d’aquestes, 2 de guanyadores, que sortiran publicades al llibre 
de receptes.  
 
Fa dos any ja es va portar a terme aquest concurs i les celonines Maria Dolors Blanché i 
Montserrat Rovira en van ser les guanyadores. Les receptes premiades van ser la de 
pomes farcides amb carn i un milfulles de rossinyols amb botifarra negre.   
 
 
 

AGENDA 

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

 


