
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 9 de juny de 2010 

 
 

• Prop de 400 alumnes aprenen seguretat viària de la mà de la Policia local  
• Una cinquantena de persones estrenen les rutes salu dables de Sant Celoni i 

la Batllòria  
• Dissabte al matí es va inaugurar la Porta de Ponent  amb música i jocs 

infantils. Veïns i veïnes van participar en la plan tació d'alguns arbres i els 
infants van poder gaudir d'inflables 

• Més de 300 persones participen a la IV Trobada del Voluntariat per la 
llengua  

• II Jornada d’alcaldesses, alcaldes, regidores i reg idors del Baix Montseny, 
aquest dissabte a Llinars del Vallès 

• Abonaments d’estiu al Centre Municipal d’Esports So t de les Granotes 
• Més de 200 persones permeten millorar el resultat d e la darrera capta de 

sang  
• AGENDA 

 
 
 
Prop de 400 alumnes aprenen seguretat viària de la mà de la Policia local  
 
Del 25 de maig a l’11 de juny, prop de 400 alumnes de les escoles del municipi participen 
a les jornades d'educació viària que es fan en bicicleta pels carrers de la vila o en un 
circuit tancat. Agents de la Policia local  acompanyen els alumnes durant el recorregut i 
els expliquen les normes de circulació bàsiques per poder circular amb seguretat. 
L’activitat es desenvolupa al matí i en l’horari escolar, des de l’entrada a les 9 fins les 13 
h. S’inicia a la mateixa aula de l’escola, on es donen els conceptes bàsics per circular 
amb seguretat per la via pública i una vegada al carrer, s’ensenya als alumnes a circular 
segurs respectant les normes de circulació, tant els senyals de trànsit (verticals, 
lluminosos, horitzontals...) com els senyals del propi agent de circulació. A mida que va 
transcorrent l’activitat es van realitzant aturades en places on es van incorporant més 
normes de circulació (aprendre a senyalitzar, etc). L’activitat finalitza al pati de l’escola, 
on es realitza la cloenda de la pròpia activitat. Segons la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Dolors Lechuga, amb aquesta activitat “volem mostrar als nens i nenes 
que al carrer, ja sigui anant en cotxe, a peu o en bicicleta existeixen unes normes 
que el que volen aconseguir és una major seguretat per a tothom. Volem que 
entenguin que està en joc alguna cosa més que una m ulta”. 
  
Han participat a les jornades:  
 
25 maig: CEIP Montnegre: P-3, P-4, P-5, 1r, 2n i 3r (circuit tancat) 
26 maig: CEIP Montnegre: 4t, 5è i 6è              
27 maig: Col·legi La Salle: 5è B                                      
28 maig: Cor de Maria: 5è                                  



31 maig: Col·legi La Salle: 5è A                                        
  2 juny: CEIP La Tordera: 5è A                                     
  4 juny: CEIP Pallerola: 5è A                                      
  7 juny: Escola l’Avet Roig: 5è                                         
10 juny: CEIP Pallerola 5è B                                     
11 juny: CEIP La Tordera 5è B                                
 
 
Una cinquantena de persones estrenen les rutes salu dables de Sant Celoni i la 
Batllòria   
 
Diumenge 6 de juny al matí, una cinquantena de persones van participar a les dues 
passejades populars que van servir per estrenar de forma simultània a Sant Celoni i a la 
Batllòria les anomenades “rutes saludables”, recorreguts urbans adequats per caminar, 
accessibles i il·luminats. 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, abans de començar la passejada, un tècnic d’esports municipal 
acompanyat de l’alcalde Francesc Deulofeu, de la regidora de Comunitat, Laura Costa i 
del regidor d’Esports, Miquel Negre, van presentar la iniciativa i van animar als presents 
a utilitzar la ruta. Segons va dir l’alcalde, es pretén “identificar persones que pel seu 
sedenterisme o per malaltia es creu necessari que r ealitzin activitat física. Des del 
mateix CAP, el personal mèdic suggerirà l’ús d’aque sts recorreguts talment com a 
prescripció mèdica”. Segons Francesc Deulofeu, “aquestes  rutes saludables com 
l’espai lúdic i de lleure per a gent gran inaugurat  la setmana passada a la Rectoria 
Vella estan orientats a millorar la salut i això, e n definitiva, significa millorar la 
qualitat de vida”. 
 
A la Batllòria, la regidora Dolors Lechuga i el regidor Manuel Bueno van acompanyar als 
assistents a fer la passejada inaugural.  
 
Les rutes van destinades especialment a la població adulta, sedentària i amb factors de 
risc cardiovascular, a la qual des del CAP i l’Hospital de Sant Celoni es 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. 

 

Dissabte al matí es va inaugurar la Porta de Ponent  amb música i jocs infantils  

Veïns i veïnes van participar en la plantació d'alg uns arbres i els infants van poder 
gaudir d'inflables 
 
Dissabte al matí es va fer la inauguració oficial de la Porta de Ponent amb una festa 
popular al carrer Doctor Barri que va comptar amb música i jocs infantils. Durant l'acte, 
els veïns van poder col·laborar en la plantació d'alguns arbres. 
 
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 estèti ca que ha recollit l'aportació que 



s'ha fet des de l'ajuntament incorporant, per exemp le, els accessos per a 
vianants" . 
 

 
Més de 300 persones participen a la IV Trobada del Voluntariat per la llengua  

Es va presentar el Quadern 2010, un recull d'escrits sobre el Montseny fet per 
alumnes dels cursos de català per a adults de Sant Celoni  

 
Divendres 4 de juny, la plaça de la Vila de Sant Celoni va ser l'escenari de la IV Trobada 
del Voluntariat per la llengua i dels Cursos de Català per a Adults del Vallès Oriental. 
Unes 300 persones van poder escoltar el president del Consorci per a la Normalització 
Lingüística,. Bernat Joan, la presidenta del Consell de Centre, Pietat Sanjuán, l'alcalde 
de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i el regidor de Cultura, Jordi Cuminal. Tots ells van fer 
referència als dos projectes que han motivat la trobada: el voluntariat per la llengua i els 
cursos de català per a adults. L'acte també va comptar amb la intervenció del periodista 
Eloi Vila. 
 
Durant la vetllada, alumnes dels diferents nivells van ser els encarregats de presentar-
nos el Quadern 2010. Descobrim el Montseny i els seus volt ants , el qual consta d'un 
recull de diferents escrits amb un tema central, el Montseny. Ens van presentar 
personatges il·lustres, oficis antics i productes típics de la zona; ens van descriure les 
sensacions que els provoquen els paratges de gran bellesa natural; ens van donar 
consells per a la conservació del bosc; ens van enumerar algunes peculiaritats que ens 
el mostren diferent dels altres, i un gran etcètera de reflexions i conclusions. 
Tot seguit, el grup Xarop de Canya va amenitzar la festa. 
 
 
 
Abonaments d’estiu al Centre Municipal d’Esports So t de les Granotes  
 
El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes ofereix uns abonaments especials 
d’estiu, pels mesos de juny, juliol i agost que donen accés lliure a tota la instal·lació i a 
totes les activitats dirigides incloses al programa. Un mes costa 45 euros,  dos mesos, 85 
i pels tres mesos d’estiu 120 euros.  
 
A més, aquest mes ja sortirà publicat el nou horari d’activitats dirigides pel juliol i 
setembre, que es manté molt semblant al de la temporada normal. En canvi, l’horari més 
reduït serà del 9 al 29 d’agost.  
 
D’altra banda, durant el mes de juliol el centre ofereix classes obertes de ioga i dansa del 
ventre: dimecres de 6 a 2/4 de 8 del vespre, ioga i els dimarts de 2/4 de10 del matí a les 
11 i divendres de 7 a 2/4 de 9 del vespre, dansa del ventre.  

 
 
Convocatòria de Premsa                                                                                       
 
TEMA: II Jornada d’alcaldesses, alcaldes, regidores  i regidors del Baix Montseny 
DATA:  12 de juny de 2010 
LLOC :   edifici de Can Mas Bagà, Avda. Mas Bagà 24, Llinars del Vallès 
 



A les 16. 30 h, roda de premsa i a les 17 h, foto de grup.  

 

Més de 200 persones permeten millorar el resultat d e la darrera capta de sang  
 

El banc de sang d’aquest cap de setmana a Sant Celoni aconsegueix 185 bosses, 25 
més que a la mateixa campanya de l’any passat. Tot i la calor, es van acostar a Can 
Ramis 208 persones disposades a donar sang, 13 d’elles per primera vegada. Dissabte a 
la tarda va ser quan va haver-hi més gent. La propera recapta de sang serà a l’agost, el 
27 i 28 i serà la puntuable pel Corremonts de festa major de setembre.  

 

 

AGENDA 

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

 


