
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 10 de juny de 2010 

 
- 735 infants i joves, a les activitats d’estiu de Sant Celoni i la Batllòria. 

Augmenta el nombre de participants i d’ajuts social s  
- Un nou premi per l’eficiència energètica de l'Esc ola Bressol Municipal el 

Blauet 
- Aquest diumenge, p assejada guiada al Montnegre encimbellat 

 
 
 
 
735 infants i joves, a les activitats d’estiu de Sa nt Celoni i la Batllòria  
Augmenta el nombre de participants i d’ajuts social s  
 
En total 735 infants i joves participaran a les activitats d’estiu tant per sant Celoni com 
per la Batllòria que organitzen conjuntament l’ajuntament i diferents centres i entitats del 
poble. En relació a l’any passat, suposa un increment de 100 participants. També 
s’incrementa el nombre d’entitats organitzadores, l’any passat n’hi havia 6 i aquest any 
10 (inicialment n’hi havia 12 però l’Avet Roig i el Futbol Sala no oferiran activitats perquè 
no han arribat al mínim de participants); aquest increment d’entitats organitzadores 
permet oferir més diversitat d’activitats: circ, esport, reforç escolar, lleure...    
 
  

Entitat organitzadora  Mitjana de participants per 
setmana 

AMPA de l’escola Pallerola 75  
AMPA la Tordera 70  
AMPA Montnegre 25  
AMPA Soler de Vilardell 35  
Club Bàsquet Sant Celoni 25  
Club Esportiu Sant Celoni 70  
Club Tennis Sant Celoni 200 (135 a activitats de 

lleure i 65 a l’escola de 
tennis) 

Club Tennis Montnegre 15  
Col·legi Cor de Maria 90 (40 a reforç escolar i 50 a 

activitats de lleure) 
Col·legi La Salle 130 (60 a reforç escolar i 70 

al casal) 
Total participants  735 participants  

 
Pel que fa als ajuts socials  sol·licitats, s’han incrementat el nombre de sol·licituds (de 53 
a l’any passat a 70 aquest any) i també s’amplia la dotació econòmica de l’ajuntament 
(de 5.000€ el 2009 a 7.000€ el 2010). Alhora es copsa que hi ha una distribució prou 
equitativa dels infants becats a les diferents activitats.  Així mateix, una tècnica municipal 



treballarà amb complicitat amb les entitats organitzadores per fer l’acompanyament i el 
seguiment dels infants amb ajuts socials i/o amb vetlladors. 
Dimecres 9 de juny, els representants de les entitats organitzadores i tècnics municipals 
es varen reunir per concretar diferents aspectes del projecte d’activitats d’estiu per a 
infants i joves. La majoria d’activitats s’iniciaran el proper 28 de juny i els organitzadors 
realitzaran, en el propers dies, les reunions informatives per als pares i mares. Durant la 
reunió es va concretar, també, aspectes vinculats als convenis  que subscriuen totes les 
entitats organitzadores amb l’ajuntament. El document recull aspectes diversos en quant 
a compliments de normatives i l’aportació econòmica de l’ajuntament segons els nombre 
de participants quan atenen les entitats, els ajuts socials i la contractació de vetlladors.  
 
Es va determinar l’activitat conjunta  que organitza l’ajuntament per a tots els infants i 
joves participants a les activitats. Es realitzarà el divendres 16 de juliol  al Camp 
Municipal d’Esports i s’organitzaran activitats de circ i maquillatge per als més petits, un 
circuit d’aventura per als més grans i un espectacle infantil per a tothom. 
 
 
Un nou premi per l’eficiència energètica de l'Escol a Bressol Municipal el Blauet  
  
L'Ajuntament de Sant Celoni va rebre ahir l'accèssit del premi a la millor iniciativa local 
per a l'estalvi d'energia 2009 Categoria B (municipis d'entre 5.000 i 50.000 habitants) pel 
projecte "Disseny energètic integral de l'Escola Bressol el Blauet". 
  
Aquests premis, promoguts per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
volen reconèixer i recompensar els esforços de les entitats locals vers la protecció del 
medi en llur territori, distingint les iniciatives i actuacions locals cap a un model energètic 
sostenible, que prevegi una optimització dels usos i sistemes energètics i el foment de 
les fonts d'energia renovables. 
  
El projecte presentat per l'Ajuntament de Sant Celoni ha estat reconegut per incorporar, a 
més de les instal·lacions fotovoltaica i solar tèrmica per ACS i calefacció, dos criteris 
arquitectònics fonamentals per assolir la màxima eficiència energètica: 
  

- el disseny bioclimàtic:  selecció de l'emplaçament dins el solar (que va 
comportar el desmantellament de la piscina municipal descoberta), la secció 
asimètrica de l'edifici obert a sud i tancat a nord, l'esquema funcional compacte i 
la incorporació de mecanismes d'aprofitament solar passiu en la il·luminació i la 
climatització són els elements més característics.  
- l'ús d'energies renovables:  l'orientació de la planta i l'obertura a sud permet 
utilitzar la coberta i la façana sud per a una òptima captació solar. 

 
L’alcalde Francesc Deulofeu va recollir ahir el premi en un acte a la Sala Tarafa de 
Granollers.  
 
 
 
Passejada guiada al Montnegre encimbellat  
 
L’ajuntament de Sant Celoni i el Parc de Montnegre Corredor organitzen per aquest 
diumenge una passejada guiada al Montnegre encimbellat de 4 hores de durada. 
El carener del Montnegre conforma un dels paisatges més peculiars del massís; la 
pissarra que el conforma li confereix l’altitud, l’alçària condiciona el microclima frescal i 
humit, tot facilitant una vegetació i una fauna de caràcter centreeuropeu als límits de la 
marina. Tot plegat, sense oblidar el fruit i el testimoni de la gent que ha viscut al llarg del 



temps en el racó més feréstec de la muntanya, que també ha ajudat a modelar-ne la 
fesomia. 

Recorregut: Sant Martí del Montnegre – Faigs d’en Preses – Vaivé de la Casa Nova- 
Santa Maria del Montnegre – Sant Martí del Montnegre. 
Recorregut: 8 km. Desnivell: 280 m. 

Punt de trobada: a les 9 h, a l’Estació de Ferrocarril de Sant Celoni 
Desplaçament en vehicles particulars fins a Sant Martí de Montnegre. 
 

 
 


