
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 2 de juny de 2010 

 
 
 
 

• Dissabte al matí festa d'inauguració de la Porta de  Ponent amb música i jocs 
infantils. L’alcalde i el secretari per a la Mobili tat de la Generalitat van visitar 
l’accés dilluns 

• Sant Celoni ja té Oficina de Turisme. Està situada al carrer Major, 53, a 
l’Hospital Vell, i obre els dimecres, divendres i c aps de setmana 

• La II Mostra d’Entitats va omplir el centre de Sant  Celoni  
• Sant Celoni i la Batllòria estrenen dues rutes salu dables. Es presentaran 

diumenge 6 de juny amb una passejada popular 
• La col·laboració ciutadana permet a la Policia Loca l detenir dos 

pressumptes lladres 
• Es lliuren els premis del Certamen literari per a j oves 2010 
• Sant Celoni va celebrar el Dia Mundial sense tabac amb actes al CAP i a les 

escoles 
• Sant Celoni acollirà la IV trobada comarcal del Vol untariat per la Llengua i 

dels Cursos de Català aquest divendres  
• Dijous 10, últim dia per participar al 20è Concurs de cartells de Festa Major  
• Es detecta la presència d’esquirols no autòctons a Olzinelles 
• L’ajuntament recorda a les persones propietàries l’ obligatorietat de netejar 

els solars sense edificar 
• Nova capta de sang aquest divendres i dissabte a Sa nt Celoni   

 
• AGENDA 

 
 
 

Dissabte al matí festa d'inauguració de la Porta de  Ponent amb música i jocs 
infantils  

L’alcalde i el secretari per a la Mobilitat de la G eneralitat van visitar l’accés dilluns 

Dissabte al matí es farà la inauguració oficial de la Porta de Ponent amb una festa 
popular al carrer Doctor Barri que comptarà amb música i jocs infantils. Durant l’acte, els 
veïns que ho desitgin podran col·laborar en la plantació d’alguns arbres.  

Dilluns a la tarda, l'alcalde Francesc Deulofeu i el secretari per a la Mobilitat de la 
Generalitat, Manel Nadal acompanyats de regidors i tècnics municipals i mitjans de 
comunicació, van fer una visita a la Porta de Ponent. Després de molts anys d’espera, 
l’actuació, amb un pressupost de 3,2 milions d'euros, ha permès afavorir l'accessibilitat 
en aquest entorn, així com la seguretat i fluïdesa del trànsit. L’alcalde Francesc Deulofeu 



va insistir en què “s’ha resolt un dèficit històric del municipi, amb una solució 
funcional i alhora estètica que ha recollit l’aport ació que s’ha fet des de 
l’ajuntament incorporant, per exemple, els accessos  per a vianants ”. Els treballs han 
consistit principalment en la construcció d'un nou pas sota la via del tren i l'adequació 
només en sentit entrada del ja existent, per tal de millorar la circulació dels vehicles, i un 
conjunt integral d'accessos per als vianants. 

 
Sant Celoni ja té Oficina de Turisme  
L’Oficina està situada al carrer Major, 53, a l’Hos pital Vell, i obre els dimecres, 
divendres i caps de setmana 
 
L’ajuntament va inaugurar dissabte al migdia una Oficina d’informació turística a l’edifici 
de l’Hospital Vell situat al carrer Major, número 53. Aquest nou equipament es vol 
convertir en espai de referència per a totes les persones que visitin Sant Celoni i el Baix 
Montseny i que vulguin conèixer els seus recursos i productes turístics.  
 
Durant l’acte d’inauguració, l’alcalde Francesc Deulofeu va afirmar que “ja tocava que el 
miler de cotxes que passa cada cap de setmana pel m unicipi tinguessin un lloc on 
ser atesos i que poguéssim posar en valor les nombr oses meravelles que ens 
envolten, per gaudir-ne i per sentir-nos-en partíci ps” . L’alcalde va presentar la marca 
turística Sant Celoni. Bosc Cuina i Patrimoni  que “ recull tres grans atractius del 
municipi i a més, identifica Sant Celoni com un llo c turístic singular, diferenciat, de 
qualitat i no de temporada” . Tres persones referents en aquests tres àmbits: Martí 
Boada, Santi Santamaria i Carme Aymar, van felicitar la iniciativa i la necessitat de 
disposar d’un centre des d’on projectar el municipi i el Baix Montseny. Per la seva banda, 
l’alcalde els va agrair la seva condició “d’ambaixadors de Sant Celoni a tot el món 
que ha  fet que moltes persones situessin el munici pi al mapa”.   
 
Martí Boada va destacar la gran riquesa ecològica de l’entorn natural de Sant Celoni i va 
parlar de la importància que tindrà el Museu del Bosc de Catalunya que es construirà al 
municipi “no només a nivell català, sinó com una institució de referència europea”.   
Santi Santamaria va insistir en la “qualitat de la matèria prima que utilitzem a la 
cuina, dels productes de la terra i especialment de l Baix Montseny” que segons va 
dir, en fa bandera allà on va.  La pintora Carme Aymar va fer un repàs del patrimoni 
cultural i arquitectònic del municipi.  
 
L’ajuntament i la Fundació privada Hospital de Sant Celoni, propietària de l’edifici, han 
signat un conveni de cessió per 10 anys de la primera planta de l’edifici. En aquest sentit, 
el gerent de la Fundació, Rafael Gotsens, present a la inauguració, va afirmar que amb 
aquest gest es confirma un dels objectius de la Fundació, “obrir-nos a la ciutadania a 
la que hem de donar servei, més enllà del punt de v ista mèdic”.  
 

 

 La II Mostra d’Entitats va omplir el centre de San t Celoni  
 
El centre de Sant Celoni va quedar ben ple de carpes i gent que les visitava el passat 
dissabte durant la II Mostra d’Entitats. Grans i petits, al llarg de tot el dia, van poder ballar 
amb els Gegants, pintar-se la cara, saber més sobre les entitats celonines i gaudir d’una 
jornada ben alegra.  
Al vespre la Colla Bastonera va omplir de gom a gom la plaça de la Biblioteca amb 
l’Arrelcat, on es va poder veure, entre moltes altres balls, l’homenatge a l’aniversaris de 
la Colla de Gitanes del Ferro de Sant Celoni i de la Colla de Diables, quan els bastoners 
del Casal Quico Sabaté van ballar la nova coreografia de la Polca del Ball de Gitanes 



vestits de gitanos i gitanes i de diables; i, a l’Ateneu, es representava per segona vegada 
aquest cap de setmana “Austràlia”, l’adaptació teatral de la pel·lícula “Los lunes al sol” 
feta per Trocateatre i Tramoia.  
 
Però no ha acabat aquí la Mostra; diumenge vinent, a partir de les 10 del matí, tindrà lloc 
el Campionat d’Inèrcia de Catalunya, amb la 1a baixada de carretons a Sant Celoni, que 
organitzen la Colla de Diables de Sant Celoni, en motiu del seu 20è aniversari i, dissabte 
12 de juny, la Trobada de timbalers que organitzaran a partir de les 7 del vespre. 
 
àlbum de fotos: http://www.santceloni.cat/document.php?id=6060  
 
 
Sant Celoni i la Batllòria estrenen dues rutes salu dables  
Es presentaran diumenge 6 de juny amb una passejada  popular  
 
Amb l’objectiu de lluitar contra el sedenterisme tot promovent l’activitat física de baixa 
intensitat, Sant Celoni i la Batllòria estrenaran dos recorreguts dins el nucli urbà, el que 
es coneix com a “rutes saludables”. La creació d’aquestes rutes forma part del Programa 
d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) que impulsen conjuntament el Departament de 
Salut i la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, amb el suport de 
l’ajuntament. A Sant Celoni i la Batllòria s’han dissenyat dues rutes, que es presentaran 
simultàniament el diumenge 6 de juny, en el marc del Dia de l’Esport a Europa amb una 
passejada popular oberta a tothom.  
 
El PAFES va destinat especialment a la població adulta, sedentària i amb factors de risc 
cardiovascular, a la qual el col·lectiu mèdic donarà consell sobre els beneficis de realitzar 
activitat física de forma regular i el prescriurà el tipus d'activitat física més adequat, en 
funció de les condicions físiques i de la patologia a tractar o prevenir. 
 
Una de les accions més reeixides del programa és la creació de les anomenades “rutes 
saludables”, dins dels nuclis urbans, per facilitar la incorporació de l’activitat física en la 
vida diària i potenciar un estil de vida actiu. Es té present que els itineraris tinguin un 
perfil variat, però mai amb pujades/baixades pronunciades, que siguin accessibles i 
segurs respecte el trànsit de vehicles, que transcorrin per llocs amb una certa presència 
de persones, que restin adequadament il·luminats (per si es volen fer quan encara és 
fosc), i, que passin per indrets paisatgísticament atractius i/o interessants. 
 

 
A Sant Celoni: 

 
*Trobada i presentació:  a les 10.30 a la Plaça Comte del Montseny 
*Passejada per la ruta amb una durada aproximada de 40 minuts. 
*Refresc 

 
I a la Batllòria: 
  

*Trobada i presentació:  a les 10.30 a la plaça de l’Església 
 *Passejada per la ruta amb una durada aproximada de 30 minuts 
*Refresc 

 
Es recomana a les persones assistents que portin roba i calçat còmode i alguna peça per 
protegir-se del sol. 
 
 



 
 
La col·laboració ciutadana permet a la Policia Loca l detenir dos pressumptes 
lladres  
 
Dissabte 29 de maig a les 4.45 h de la matinada, la col·laboració ciutadana va permetre a 
la Policia Local de Sant Celoni detenir dos homes de nacionalitat albanesa, de 22 i 35 
anys, per un pressumpte delicte de robatori amb força en grau de frustració. Un veí va 
alertar a la Policia Local que sentia sorolls a un bar situat a la carretera Vella, a prop del 
carrer Sant Joan. Dues patrulles de la Policia Local van dirigir-se immediatament al lloc. 
Una de les persones detingudes va sortir corrent quan va advertir l’arribada i va haver de 
ser perseguida durant uns 250 metres, fins que els agents el van atrapar. L’altre detingut 
va ser sorprès a l’interior de l’establiment, al qual havien accedit forçant les persianes. A 
l’interior, havien forçat les màquines escurabutxaques i tenien els diners, més de 1.000 €, 
preparats per endur-se’ls. La Policia Local va lliurar els detinguts als Mossos d’Esquadra.  
 
 

Es lliuren els premis del Certamen literari per a j oves 2010  

.Divendres 28 passat a les 7 de la tarda es van donar a conèixer els noms de les 
persones guanyadores del certamen literari juvenil - Jocs Florals 2010, en un acte 
celebrat a la sala petita del Teatre Ateneu i presidit per l'alcalde, Francesc Deulofeu. 
 
Es van presentar 30 obres, la meitat en la modalitat de prosa i l'altra meitat en la de 
poesia. Hi va haver sis joves guanyadors, tres de cada modalitat, als quals l'alcalde els 
va lliurar un val de 30 €, que podran canviar per llibres durant els propers 15 dies a la 
Llibreria Els 4 gats de Sant Celoni. 
 
 
Els joves guanyadors són alumnes de l'IES Baix Montseny, la Salle, Cor de Maria i l'Avet 
Roig van ser la Marina Morales , la Sandra Maresma , la Irene Reche , l'Àlex García , 
l'Adrià Reales  i l'Alberto Orero . A tots ells moltes felicitats i... a continuar escrivint!! 
 
 
 
Sant Celoni va celebrar el Dia Mundial sense tabac amb actes al CAP i a les 
escoles  
 
Coincidint amb el Dia Mundial sense tabac, el Centre d'Atenció Primària, l'Hospital de 
Sant Celoni i l'Ajuntament van organitzar aquest dilluns 31 de maig diverses activitats 
amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania dels efectes nocius del tabac, l'addicció que 
genera i donar a conèixer els recursos existents per deixar de fumar. 
 
Durant tot el dia a l'entrada del CAP hi va haver una taula amb material informatiu i es 
van realitzar cooximetries per saber la quantitat de monòxid de carboni que tenim quan 
respirem. 
 
També es va organitzar un concurs de cartells publicitaris adreçat als alumnes de 2n 
d'ESO dels centres educatius del municipi, amb quatre categories, que estan exposats al 
CAP. Els guanyadors van ser: 

� El missatge més saludable: Raquel Pagès  (La Salle) 
� El més elaborat: Mireia Moreno  (Cor de Maria) 



� El més creatiu: Núria Archs  (L'Avet Roig) 
� El més original: Gisela López  (IES Baix Montseny) 

 
 
Sant Celoni acollirà la IV trobada comarcal del Vol untariat per la Llengua i dels 
Cursos de Català aquest divendres  
 
El divendres 4 de juny, a partir de les 7 de la tarda, els participants del programa 
Voluntariat per la llengua i dels Cursos de Català per a Adults del Vallès Oriental 
celebraran la quarta trobada comarcal, aquesta vegada a la plaça de la Vila de Sant 
Celoni.  
 
L’acte comptarà amb la presència de Bernat Joan, secretari de Política Lingüística i 
president del CPNL; Pietat Santjuán, presidenta del Consell del CNL del Vallès Oriental; 
Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni; Jordi Cuminal, regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. Tot seguit, Eloi Vila, periodista vinculat al Montseny, farà 
una petita intervenció i una representació dels alumnes dels Cursos de Català per a 
Adults presentaran el Quadern. Finalment, hi haurà l’actuació del grup d’animació Xarop 
de Canya. 
 
A Sant Celoni, ja fa sis anys de la primera posada en marxa del programa que compta 
amb 12 edicions. Voluntariat per la llengua és un programa que té com a objectiu posar 
en contacte voluntaris que vulguin destinar una hora a la setmana durant 10 setmanes a 
parlar en català amb persones que estan aprenent la llengua catalana i que volen 
practicar-ne l’ús oral.  En aquesta dotzena edició hi ha hagut 27 parelles lingüístiques, 
xifra que es vol mantenir o superar de cara el proper voluntariat que començarà a 
l’octubre. Des de fa un parell d’anys, aquesta iniciativa rep la col·laboració de la UBIC i el 
Casal de la gent gran. 
 
 
CNL del Vallès Oriental – Oficina de Català de Sant Celoni  
Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
Més informació: www.cpnl.cat 
 
 
 
Dijous 10, últim dia per participar al 20è Concurs de cartells de Festa Major  

El 10 de juny s’acaba el termini per participar al Concurs de cartells de Festa Major que 
enguany arriba a la vintena edició.  Igual que l’any passat, tant el tema, el procediment i 
les tècniques són lliures, això sí com a mínim hi ha de constar el text “festa major 2010, 
Sant Celoni del 3 al 6 de setembre” amb un tipus de lletra que sigui entenedor.  

 
Cada concursant només podrà presentar un treball d'una mida de 28x28 cm a l'Àrea de 
Cultura (la Rectoria Vella) de 9 h a 14 h del matí. El jurat que decidirà el guanyador està 
format per regidors de l'ajuntament, persones del món de les arts visuals i plàstiques i de 
la comissió de festes. S'atorgarà un únic premi de 450 €  al treball guanyador.  
 
 
 
Es detecta la presència d’esquirols no autòctons a Olzinelles  



Fa unes setmanes que els guardes del parc del Montnegre i el Corredor van observar 
uns quants esquirols llistats (esquirol de pèl curt i suau i d’un to que varia entre el 
castanyer clar i el daurat, amb 5 llistes o ratlles fosques a l’esquena i la cara alternades 
amb altres de color blanc) a la zona de la font del Pradelló, a Olzinelles. 

Aquesta espècie no és originària del nostre país, per la qual cosa si la trobem al bosc és 
perquè alguna persona l’ha deixada anar. La seva presència no és una bona notícia 
perquè, com amb la majoria d’espècies forasteres, podria convertir-se en un problema de 
convivència i reemplaçament de les espècies pròpies, provocar canvis en el 
funcionament dels ecosistemes naturals o aportar malalties i dificultats de supervivència 
a d’altres espècies. També és possible que aquests esquirols no puguin sobreviure en un 
medi que els és estrany, i morin depredats o bé incapaços de trobar aixopluc i menjar. 
 
Aquests dies s’està intentant capturar aquests esquirols i traslladar-los a llocs on puguin 
viure en captivitat. 
 
(S’adjunta imatge de Jordi Novell) 
 
 
L’ajuntament recorda a les persones propietàries l’ obligatorietat de netejar els 
solars sense edificar  
 
L’ajuntament de Sant Celoni recorda a totes les persones propietàries de solars sense 
edificar que la manca de manteniment comporta una important proliferació de vegetació 
que, al costat de la manca d’endreça, suposen un risc notable d’incendi i perill pel veïnat i 
pel medi natural. A més, genera punts d’abocament incontrolat de residus. Les 
ordenances de Sant Celoni indiquen que “els solars sense edificar hauran d’estar 
obligatòriament tancats, nets i amb la vegetació co rrectament cuidada, i que 
aquesta responsabilitat recau en la propietat” . 
 
Si no es manté l’espai en les condicions esmentades, l’Ajuntament pot realitzar les 
actuacions,  
exigir a les persones propietàries la despesa, i aplicar les sancions que s’escaiguin. 
 
A la primavera i a l’estiu s’accentuen les problemàtiques i el risc per la col·lectivitat i és 
important que tothom actuï de manera responsable. 
 
 
Nova capta de sang aquest divendres i dissabte a Sa nt Celoni   
 
Can Ramis acollirà novament aquest divendres i dissabte la que serà segona capta de 
sang d’enguany. L’horari és divendres de 5 a 9 del vespre i dissabte de 10 a 2 i de 5 a 9 
del vespre. Per promocionar aquesta campanya, l’Associació de Donants de Sang del 
Vallès Oriental a Sant Celoni han repartit 1.800 cartes informatives a diferents centres 
educatius del municipi. L’objectiu de l’entitat és intentar superar la xifra de l’any passat: 
van aconseguir 162 donants, dels quals 14 eren donants nous. 
 
 
 

AGENDA 

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

 


