
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 23 de juny de 2010 

 
 

 
• Sant Celoni presenta una programació cultural per a  tot l’estiu.  L’esforç 

d’optimització de l’ajuntament i  la participació i  la il·lusió de moltes entitats 
fan possible un programa més ampli  

• S’aprova la delimitació de la trama urbana consolid ada per als usos 
comercials 

• S’enderroca l’edifici de la Moncanut per a fer-hi e l Centre de Dia 
• L’ajuntament organitza diversos actes amb motiu del  Dia per l’Alliberament 

LGTB i la diversitat afectiva sexual  
• Tres guardonats celonins als Premis Comerç de la Ge neralitat de Catalunya 

 
• AGENDA 

 

 

 

Sant Celoni presenta una programació cultural per a  tot l’estiu  

L’esforç d’optimització de l’ajuntament i  la parti cipació i la il·lusió de moltes 
entitats fan possible un programa més ampli  
 
L’ajuntament de Sant Celoni ha presentat la programació cultural i d’activitats que abarca 
tot l’estiu. En una roda de premsa a la recent inaugurada Oficina de Turisme, l’alcalde 
Francesc Deulofeu, la regidora Laura Costa i la directora de Cultura, Esther Prat van 
explicar ahir la proposta que comença amb l’arribada de la Flama del Canigó i no s’atura 
fins a enllaçar amb la festa major de setembre. Segons l’alcalde, “fa dos estius, donat 
que la gent marxa menys, es va incorporar el mes d’ agost com a mes actiu pel que 
fa a cultura, fet que va significar que la programa ció cultural i d’activitats per 
primera vegada abastava tot l’any.”  Del que es tracta segons Francesc Deulofeu és 
garantir que “si la crisi no et permet viatjar fora, Sant Celoni  t’ofereixi moltes 
activitats i molt diverses preparades per passar un  bon estiu”.  
 
Aquesta oferta d’estiu però no suposa més despesa, gràcies segons ha explicat l’alcalde 
a “l’esforç d’optimització de l’ajuntament i a la par ticipació, il·lusió i imaginació de 
moltes entitats”.  
 
Entre les novetats d’aquest any destaca la 1a Setmana Gastronòmica del 2 al 9 de 
juliol amb activitats diverses vinculades a la cuina: Tastets d’estiu, menú gastronòmic a 
alguns restaurants de Sant Celoni, taller de cuina per a nens i nenes, jornada vinícola... 
Segons la regidora Laura Costa, la Setmana Gastronòmica s’ha plantejat “per un tema 
d’impuls econòmic en un moment de crisi com l’actua l al mateix temps que suposa 
millorar l’oferta d’oci i cultura del municipi”. Tastets d’estiu, que ja arriba a la seva 



quarta edició, s’organitza amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris Turístics del 
Montseny.  
 
Una altra de les novetats són les rutes saludables , dues rutes a Sant Celoni i una a la 
Batllòria amb l’objectiu de facilitar la incorporació de l’activitat física en la vida diària i 
potenciar un estil de vida actiu. 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. 
 
Aquest estiu també porta la presentació de dues noves entitats: Dissabte, 26 de juny, 
JASC,  Joventut Alternativa de Sant Celoni i dissab te 10 de juliol, els Sound Celoni.  
A partir de les 12h del migdia, a la plaça de la Vila, JASP organitza una exposició 
col·lectiva amb artistes locals, a 2/4 de 2h del migdia, dinar popular (amb opció 
vegetariana) i concert de sobretaula amb música folk; a les 5 de la tarda, lectura del 
manifest i performance del naixement; a les 6 de la tarda, taller de pintura mural Quin 
Sant Celoni vols? obert a tothom; i... ales 10 de la nit, als jardins de la Rectoria Vella... 
concerts: grups locals amb música folk, rock, punk i jam sessions de fi de festa. 
 
Dissabte, 10 de juliol, els Sound Celoni organitzen la 1a Fira de Música a Sant Celoni; 
des de la plaça de la Vila fins la de l’Església, una quinzena de grups del Baix Montseny, 
des de cant tradicional a capella i música popular, passant pel jazz, el rock, l’indi-rock o 
el reggae.  
 
Una nova activitat per part de Bocs i Cabres de Sant Celoni és la Festa del Solstici 
prevista pel 3 de juliol. A partir de les 12 del migdia, al parc de la Rectoria Vella, 
organitzen una gimcana amb proves físiques, químiques, brutes i culturals per a gent 
adulta i infantil de ment; a les 2 del migdia botifarrada i veredicte de la gimcana i tot 
seguit, als jardins de la mateixa Rectoria Vella, migdiada popular. Però no acaba aquí la 
festa, a les 9 del vespre a la plaça de l’Església, sopar popular i ball de bocs i cabres, 
acabant amb un cercavila nocturna fins a la Rectoria Vella. 
 

El programa recull molta més activitat cultural , àmplia,  diversa i per a totes les edats:  
El ball de l’ateneu que organitza l’ajuntament cada primer cap de setmana de mes, es 
trasllada els dissabtes al vespre a la plaça de la Vila i es manté el ball dels diumenges 
amb el Casal d’Avis a l’Ateneu;  Dijous a la fresca” tots els dijous de juliol i agost ...circ, 
música, titelles, cinema, malabars, llits elàstics... Malgrat els canvis i reformes a la sala 
d’adults i sala de dalt, la biblioteca manté la seva oferta d’activitats i no tanca durant 
l’estiu: nit de lletres, hora del conte...; 5à edició del concurs Sant Celoni Sona!, el 10 de 
juliol a la plaça de la Biblioteca que coincideix amb la Fira Sound Celoni ; la festa Major 
d’Olzinelles (primer cap de setmana d’agost) i la festa Major de la Batllòria (tercer cap de 
setmana d’agost); les AV amb les diferents festes de barri, el XLVI Aplec de la Sardana 
de l’Agrupació Sardanista, les Rebaixes al Carrer de Sant Celoni Comerç el 10 de juliol; 
les passejades guiades pel Patrimoni...  
 
El Quedem a la fresca repeteix aquest any durant el mes de juliol, amb l’objectiu de 
vincular persones que fa poc que han arribat al municipi amb d’altres que fa temps que hi 
viuen o que són d’aquí. La trobada és una hora abans dels Dijous a la Fresca davant 
l’ajuntament i tot seguit s’assisteix plegats a l’espectacle programat. L’any passat, una 
cinquantena de persones hi van participar.  

 
Activitats d’estiu per a infants i joves – tot a punt perquè el proper 28 de juny més de 
700 infants i joves puguin participar en les activitats que s’organitzen... Activitat conjunta 
el proper 16 de juliol al camp municipal d’esports. 



 
Dins l’oferta esportiva  destaca la  XIX Copa Futbol Sala i a la II Copa infantil-cadet   
que s’està disputant des del 10 de juny i fins el 14 de juliol. 48 equips hi participen: 38 
equips sèniors, 6 infantils i 4 cadets. Els partits es juguen a les 3 pistes poliesportives del 
camp d’esports i en el pavelló. Horaris: Els sèniors de dilluns a dijous de 20 a 00 h. i els 
infantils i cadets els dimarts i dijous de 19 a 22 h. La primera fase es juga del 14 de juny 
al 8 de juliol i la fase final els dies 12, 13 i 14 de juliol.  
 
També es garanteix l’accés a la piscina del Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes amb noves modalitats d’estiu per poder fer ús de les instal·lacions de forma 
puntual a través d’un abonament especial o com abonat del centre (inclou la zona 
d’aigües, de fitnes i totes les activitats dirigides programades; ús de la zona d’aigües i 
solàrium com a piscina d’estiu els mesos de juliol i agost).  
 
(s’adjunten els diferents programes i una imatge)  
 
 
 
Tres guardonats celonins als Premis Comerç de la Ge neralitat de Catalunya  
 
L’onzena edició dels Premis de la Generalitat de Catalunya  a la Iniciativa Comercial i 
als Establiments Comercials Centenaris han premiat la Cotilleria Mora-Vigas i el Forn 
Anfruns de Sant Celoni en la categoria d’Establiments centenaris (120 i 140 anys 
documentats, respectivament) i Sant Celoni comerç en la categoria de Millors iniciatives 
comercials 2010 per la campanya de reciclatge d’oli que va portar a terme l’any 2009 
com a projecte que contribueix al prestigi de l’activitat  comercial i la posada en 
valor de la funció social del comerç urbà.  
 
Els premis es van lliurar dilluns 21 de juny a les 7 de la tarda al Palau de la Generalitat. 
El regidor Marià Perapoch i Laura Costa van acompanyar als premiats celonins.  
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
 
 
S’aprova la delimitació de la trama urbana consolid ada per als usos comercials  
 
El Ple municipal va aprovar ahir al vespre amb els vots a favor de CiU, l’abstenció del 
PSC i els vots en contra de la CUP, la nova delimitació de la trama urbana consolidada 
per als usos comercials. Un cop tramitada i aprovada de forma definitiva per la 
Generalitat, permetrà la implantació dels usos comercials a zones que la normativa 
comercial actual no admet a Sant Celoni.  
 
La legislació comercial de la Generalitat aprovada a finals de l’any passat, restringeix l’ús 
comercial en els nuclis històrics i eixamples de Sant Celoni i de la Batllòria, canviant  
l’ordenació anterior on l’ús comercial no es lligava necessàriament amb l’ús residencial. 
En aquests moments naus i locals que fins ara tenien un ús clarament comercial amb 
front a la carretera C-35, resten exclosos d’aquest nou règim. Davant d’aquesta dificultat i 
amb la voluntat de fomentat l’activitat econòmica en el municipi, l’ajuntament de Sant 
Celoni s’ha acollit a la disposició conforme permet als municipis delimitar gràficament la 
seva trama urbana consolidada, abans de juny de 2010. 
 
 



S’enderroca l’edifici de la Moncanut per a fer-hi e l Centre de Dia  
 
Aquesta setmana s’ha enderrocat l’edifici de la Moncanut per a construir-hi el Centre de 
Dia. L’edifici de nova planta de prop de 700 m2 tindrà una capacitat per a quaranta 
persones. Disposarà d'una gran sala per a treball amb els pacients divisible en diverses 
zones segons el tipus d'activitat, serveis higiènics adaptats i amb dutxes, office per a 
càtering, despatxos per a consultes externes i control d'infermeria i els espais auxiliars 
necessaris. El pressupost de construcció és de 627.427,50 €, finançat amb càrrec al 
Fons Estatal d'Ocupació Local i Sostenibilitat, i el termini d'execució és de sis mesos. 
 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
 
L’ajuntament organitza diversos actes amb motiu del  Dia per l’Alliberament LGTB i 
la diversitat afectiva sexual  
 
Amb motiu del 28 de juny, Dia per l’Alliberament LGTB i la diversitat afectiva sexual, 
l’Ajuntament de Sant Celoni organitza diferents activitats sota el lema Per un Sant 
Celoni lliure, respectuós i divers :  

- Diumenge 27 de juny, a les 18 h, a la Sala petita de l’Ateneu, projecció de la pel·lícula A 
mi madre le gustan las mujeres,   d’Inés París i Daniela Fejerman.  
 
- Dilluns 5 i dimecres 7 de juliol, de 13,30 h a 15 h, a la Sala d’actes de la Rectoria Vella, 
xerrada ‘Les cares de l’homofòbia en la vida quotidiana’  a càrrec de Gerard Coll-
Planas, Doctor en Sociologia i investigador a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de 
la UAB. Per assistir a les xerrades és imprescindible inscriure’s enviant un correu a 
igualtat@santceloni.cat o bé trucant al 93 864 12 12. 
 
 
Per ampliar coneixements sobre la matèria es pot consultar el fons documental de la 
Biblioteca Municipal l’Escorxador  i les llibreries  Els 4 gats (C. Sant Josep, 64-66)  i 
l’Alguer 7 (C. Alguersuari, 7).  A més, el Programa per a les persones lesbianes, gais, 
bisexuals i transsexuals del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya està disponible a: www.gencat.cat/dasc/lgbt 
 

 

AGENDA 

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

 


