
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 3 de novembre de 2010 

 
 

• Festes de Sant Martí a Sant Celoni. Consulteu el pr ograma 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti  

• Portes obertes al nou local de l’Àrea de Comunitat a la plaça Josep Alfaras 
 
• Obert al públic el rocòdrom del Centre Municipal d’ Esports Sot de les 

Granotes  
 
• Comença la urbanització de la parcel·la on es const ruirà l’escola Soler de 

Vilardell i el carril bici d’accés 
 

• Neteja d’un tram de la riera de Pertegàs 
 

• Ordre del dia Ple municipal extraordinari de 3 de n ovembre de 2010 

• AGENDA 

 

Comencen les Festes de Sant Martí a Sant Celoni   
 
Les Festes de Sant Martí comencen aquest divendres amb un gran nombre d’activitats 
que s’allargaran fins la capvuitada. Un dels punts destacats del programa és la 
commemoració del 150è aniversari de l’arribada del ferrocarril a Sant Celoni amb la 
inauguració d’una exposició dissabte 13 de novembre i una xerrada a càrrec de Salvador 
Socias, antic factor de l’estació, i de l’historiador Josep M. Abril. Però hi ha actes per a 
tots els gustos, des de l’espectacle musical de la Polifònica de Granollers amb Tu no 
sabe inglé, una excursió inaugural pel nou itinerari pel Montnegre carener; el concert 
amb Els Amics de les Arts, la Fira artesana amb demostracions d’oficis, Expressart 10 al 
carrer, el XXVI Concurs d’allioli, un Mercat de l’intercanvi estrenat per festes de setembre 
que repeteix amb més força, el XI concurs d’enganxalls, gegants, activitats esportives i 
molt més.  Podeu consultar el programa a: www.santceloni.cat/festesdesantmarti 
 
 

Portes obertes al nou local de l’Àrea de Comunitat a la plaça Josep Alfaras  

El nou local acull més d’una vintena de professiona ls que treballen en la desena de 
serveis que es presten a l’Àrea 
 
Aquest divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre tindrà lloc una jornada de portes obertes 
al nou local de l’àrea de Comunitat de l’Ajuntament, que des de fa uns quinze dies, està 
ubicada a la plaça Josep Alfaras, número 6. El canvi de dependències municipals era 



una vella sol·licitud tenint present que el local que ocupaven els diferents serveis de 
l'àrea (al primer i segon pis de l'edifici municipal del carrer Santa Fe 52) no disposava 
d'ascensor ni d'espais adequats per atendre correctament a les persones usuàries. A 
més, cal tenir en compte la gran evolució que ha experimentat l’àrea al llarg del temps: 
va començar la seva activitat fa més de 27 anys amb dos professionals i actualment hi 
treballen més d’una vintena de persones que lideren àmbits molt diversos, alguns dels 
quals responen a competències recentment delegades per part d’altres administracions. 
 
A aquest nou local hi ha instal·lats els Serveis socials bàsics, els àmbits de Diversitat i 
ciutadania, Servei a la Dona, Salut Comunitària, Gent Gran i Promoció de l’autonomia 
personal, El Tritó del Baix Montseny: drogodependències i conductes de risc, el Centre 
de recursos de solidaritat i cooperació, l’OMIC: oficina municipal d’informació al consum i 
el CIRIG: Centre d’informació i recursos per a la igualtat de gènere, tots ells d’atenció 
directe a usuaris, i també Serveis administratius que donen suport a tota l’àrea.    
 
L’horari de l’àrea de Comunitat és de 9 a 2 del migdia i a la tarda amb visites concertades 
(Tel 93 8641212 i  comunitat@santceloni.cat) 
 
 
 
 
S’obre al públic el rocòdrom  del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes  

 
Després que s’ha completat la instal·lació amb d’alguns elements pendents, des del dia 
26 d’octubre, les persones interessades en l’escalada ja poden gaudir del nou rocòdrom.  
L’accés és gratuït per a les persones que acreditin la pertinença a Centre Excursionista 
Sant Celoni o l’abonament al Sot. En cas contrari cal adquirir entrada d’accés puntual 
que permet accedir al conjunt de serveis de l’equipament, previstos per aquesta 
modalitat.  L’horari és de dilluns  a divendres de 9 a 22.30 h; dissabtes de 9 a 19.30 h; 
diumenges i festius de 9 a13.30 h.  
 
Per accedir-hi cal:  

 
*Ser major d’edat o, en cas contrari, lliurar al Centre Municipal Sot de les Granotes 
(CMESG), autorització nomalitzada, expressament signada per la persona tutora. 

 
*Disposar de llicència federativa assimilable a les de a partir de nivell C de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, que garanteixi l’assegurança personal per aquest 
tipus d’activitat. Aquest requeriment es podrà obviar durant el desenvolupament 
d’activitats formatives, a càrrec de personal especialitzat acreditat i sempre que s’hagi 
disposat una assegurança específica per a les sessions que en configurin el programa. 

 
*Abans de la primera utilització, signar i lliurar al centre el document normalitzat de 
coneixement de la normativa d’ús i d’assumpció de responsabilitat. 

 
*Registrar-se al control d’ús diari. 
 
 
Comença la urbanització de la parcel·la on es const ruirà l’escola Soler de Vilardell i 
del carril bici d’accés  
 
A mitjans d’octubre han començar les obres d’urbanització de la parcel·la d’equipament 
educatiu de Can Sans on es construirà el nou edifici de l’Escola Soler de Vilardell, que 
actualment està ubicat a l’edifici Puigdollers. El centre acollirà alumnes de 3 a 16 anys, 



és a dir, de preescolar fins a quart d’ESO. Aquesta intervenció, que tindrà una durada de 
6 mesos, permetrà dotar el terreny de serveis d’aigua, llum, clavegueram i telefonia. A 
més, s’adequarà un carril bici de 3-4 metres d’amplada,  pavimentat i dotat d’enllumenat 
públic des de l’Avinguda de la Rectoria vella fins a l’IES Baix Montseny paral·lel a la llera 
de la riera de Pertegàs. El municipi de Sant Celoni, actualment disposa d’un carril bici 
paral·lel a la riera que uneix el sector Pertegàs, amb el sector Residencial Esports, 
passant pel parc de la Rectoria Vella.  
 
 
Neteja d’un tram de la riera de Pertegàs  

 
Durant el mes d’octubre s’han iniciat treball de desbrossat i neteja del tram de la riera de 
Pertegàs, comprès entre la Rectoria Vella i el pont que dóna accés a l’Escola Pallerola. 
Es preveu continuar actuant aigües avall durant el mes de novembre i desembre, així 
com alguna intervenció a la riera del Sot gran a la Batllòria. 
 
 
 
Ordre del dia Ple extraordinari del dia 3 de novemb re de 2010 
 
1.- Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals a les 
Eleccions al Parlament de Catalunya de 28 de novembre de 2010 
 
2.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la Xarxa Europea 
de Territoris Surers (RETECORK) 
 
3.- Aprovació, si s’escau, de la concertació d’una operació de préstec 
 
4.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2011 i següents 
 
 
 
AGENDA 

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


