
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 17 de novembre de 2010 

 
 

• Els actes del 150è aniversari de l’arribada del fer rocarril van omplir la 
Rectoria Vella de gom a gom  
 

• Presentació de la zona educativa del Baix Montseny als alcaldes i directors 
dels centres educatius del territori 

 
• Les Juntes de les AMPES de Sant Celoni es formen en  gestió i dinamització 

a Sax Sala  
 

• Sant Celoni, seu de les darreres reunions de la Com issió Consultiva i del 
Consell Coordinador del parc del Montnegre i el Cor redor  

 
• Realitzada l’adjudicació de 12 habitatges amb prote cció oficial de lloguer 

 
• Aquest dissabte, activitats a la plaça dins la camp anya de recollida de taps 

de suro 

• Aquest diumenge, sortida guiada a Fuirosos, el Mont negre pregon 

• Una vintena de nous celonins i celonines van partic ipar dissabte a una nova 
sessió de benvinguda 
 

• Unes 200 persones participen a Sant Celoni a la pas sejada A 100 cap als 100 
 

• Els gegants de la Batllòria van participar diumenge  a Viu el parc a Sant Martí 
de Montnegre  

• AGENDA 
 

 
 
 
 
 
Els actes del 150è aniversari de l’arribada del fer rocarril van omplir la Rectoria 
Vella de gom a gom  

 
Més de 150 persones vam omplir la sala d’actes i diferents espais de la Rectoria Vella a 
la conferència sobre el 150è aniversari de l’arribada del ferrocarril a Sant Celoni i la 
inauguració de l’exposició commemorativa que va tenir lloc dissabte passat. 

 



La conferència va comptar amb les intervencions de l’historiador Josep M. Abrilque va 
explicar com era Sant Celoni a aquella època, com es va construir aquesta línia 
ferroviària i el què suposà l’arribada del ferrocarril (increment de població, es va 
desvetllar el procés d’industrialització...). Seguidament, Salvador Socias, antic factor 
d’estació, va explicar i compartir amb els assistents la vida entorn al ferrocarril als anys 
50 (com s’organitzava el treball de les 16 persones que hi treballaven, les tasques que es 
feien, anècdotes diverses...). Enric Vigas, president de l’Associació Club Modelisme 
Ferroviari de Sant Celoni, va comentar el treball de l’entitat i la col·laboració que han fet 
en el muntatge de l’exposició construint  algunes maquetes.  Finalment, l’alcalde 
Francesc Deulofeu, va remarcar la importància que té pels ciutadans conferències i 
exposicions que posen en valor la història del municipi perquè “permet entendre i 
estimar el nostre patrimoni”. 
 
L’exposició mostra la vida al voltant del ferrocarril de mitjan de segle XX a partir d’un 
recull fotografies i objectes i maquetes elaborades per Jordi Serra Fita, Antoni Ducròs i 
l’Associació Club Modelisme Ferroviari de Sant Celoni.  Es pot visitar a la Rectoria Vella 
fins el proper 12 de desembre dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre; diumenges i festius 
de 2/4 de 12 del migdia i de 5 a 8 del vespre, dilluns tancat. 
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
Presentació de la zona educativa del Baix Montseny als alcaldes i directors dels 
centres educatius del territori  
 
L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i representants del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya han presentat aquest matí la zona educativa del Vallès 
Oriental Nor/Baix Montseny, en un acte a Sax Sala. En una primera sessió s’ha presentat 
als alcaldes, regidors i tècnics municipals i a continuació a tots els directors dels centres 
educatius públics i concertats de la zona. 
 
La zona educativa té per objectiu aconseguir l’èxit escolar i reduir l’abandonament 
escolar, i garantir l’equitat, la inclusió i la cohesió social i millorar l’eficiència en la gestió. 
Per assolir aquests objectius es desenvoluparà una pla de treball que concretarà 
propostes a treballar. 
 
L’alcalde de Sant Celoni, el qual ha donat la benvinguda i ha explicat la importància 
històrica i geogràfica de la comarca del Baix Montseny;  el director dels serveis territorials 
al Maresme – Vallès Oriental del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, Josep M. Fernández, ha explicat que la Llei d’Educació pretén, entre d’altres, 
 reforçar la corresponsabilitat amb els ajuntament en els temes d’educació i treballar amb 
xarxa des del territori amb tota la comunitat educativa és per això que es creen les zones 
educatives.  La directora de la zona educativa, Neus Ollé, ha explicat el marc normatiu, 
els objectius, l’estructura organitzativa i algunes propostes d’actuació. A la taula també hi 
ha estat present Josep Ferrer, cap adjunt d’inspecció.  
 
La zona educativa Vallès Oriental Nord/ Baix Montseny l’integren els municipis de 
Campins, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, 
Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant 
Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 
 
A nivell organitzatiu, s’estructuraran dues comissions de treball: la comissió 
institucional  presidida pel director dels serveis territorials del Maresme i Vallès Oriental, 
i amb altres tres representants més del Departament d’Educació (directora zona 



educativa, inspector en cap..) i  quatre alcaldes o alcaldesses dels municipis del a zona 
(Sant Celoni, Cardedeu i a determinar properament els altres dos representants). La 
comissió de coordinació  del projecte de zona educativa la presideix la directora de 
zona i la constituiran dos representants d’ajuntaments, 1 representant del Consell 
Comarcal, 1 representant d’inspecció, 1 representant dels serveis educatius, 3 
representants de centre públics, 1 representant de centres concertats i 1 a concretar en 
funció dels projectes de treball representant el teixit empresarial o social de la zona). 
 
 
 (S’adjunta imatge) 
 
 
26 membres de les AMPES de Sant Celoni es formen en  gestió i dinamització a Sax 
Sala  
 
Un total de 26 pares i mares de les juntes de diferents AMPES del municipi van participar 
els dies 4 i 11 de novembre a un curs de dinamització i gestió d’AMPES al Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny, Sax Sala organitzat per l’ajuntament de Sant 
Celoni i finançat per la Diputació de Barcelona. Aquesta acció formativa s’emmarca dins 
el Pla Educatiu d’Entorn curs 2010-2011. 
 
El curs va donar assessorament i suport específic als pares i mares de les juntes 
d’AMPA amb l’objectiu que puguin millorar l’estructura organitzativa i la gestió en els 
àmbits legals i administratius, millorar el seu grau d’implantació en el centre com també  
potenciar el  treball en xarxa en diferents projectes que reverteixen en el municipi  
(activitats extraescolars, activitats d’estiu, socialització i reutilització de llibres de text). 
 
Davant la sol·licitud de diferents AMPES del Baix Montseny, properament se’n farà una 
edició específica per a les diferents juntes del territori. 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
Sant Celoni, seu de les darreres reunions de la Com issió Consultiva i del Consell 
Coordinador del parc del Montnegre i el Corredor  
 
El Consell Coordinador del Parc es va reunir el passat dia 11 de novembre a Sax Sala, 
Sant Celoni, per valorar les principals activitats dutes a terme durant l’any 2010, proposar 
i debatre les actuacions per al 2011 i fer el seguiment dels treballs de revisió del Pla 
Especial d’Ordenació i del Pla de Participació Ciutadana. El Consell Coordinador, que és 
l’òrgan gestor del parc, està format pels alcaldes dels 13 municipis que en formen part i 
per representants de la Diputació de Barcelona i dels Departaments de Medi Ambient i 
Habitatge i de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
La gestió del Parc es basa en tres grans àmbits, que són els de conservació, 
desenvolupament i ús social. En cadascun d’aquests àmbits es detallen diferents 
programes, alguns molt específics i d’altres més genèrics.  
 
Pel que fa al municipi de Sant Celoni, podem remarcar, en l’àmbit de la conservació, els 
plans d’ordenació de les valls d’Olzinelles i Fuirosos, els estudis de seguiment de fauna i 
flora o les actuacions en prevenció d’incendis. En desenvolupament destaca el programa 
de millora de les castanyedes i la previsió de millora de la senyalització. Finalment, en 
l’ús social es fa èmfasi en l’aparició de nous itineraris autoguiats i en l’endreça de zones 
d’alta freqüentació, com la zona de Sant Martí de Montnegre. 
 



Un altre tema que es va tractar va ser el pla de participació ciutadana iniciat en relació a 
la revisió del Pla Especial d’Ordenació, que preveu facilitar tant la divulgació i comprensió 
dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la recepció de 
suggeriments o propostes alternatives al futur Pla especial del parc. Durant el mes de 
novembre de 2010 s’estan fent les primeres trobades amb les entitats per sectors. 
 
Uns dies abans, la Comissió Consultiva, formada per la Diputació de Barcelona i per les 
entitats que tenen legítims interessos en la gestió del parc  en relació als àmbits 
agroforestal, conservacionista, científic, cultural, educatiu, cívic, esportiu i de serveis, 
també es va reunir i va tractar els mateixos temes. Aquesta trobada permet trametre  
suggeriments i propostes al Consell Coordinador dels assumptes relatius a la gestió del 
parc, així com expressar la seva opinió i criteri.  

(S’adjunta imatge)  

 

Realitzada l’adjudicació de 12 habitatges amb prote cció oficial de lloguer  

Dimarts 16 de novembre es va realitzar el sorteig dels 12 habitatges amb protecció oficial 
en règim de lloguer de la promoció del carrer Maria Aurèlia Capmany, 4 de Sant Celoni.  

Es van rebre un total de 19 sol·licituds, de les quals se’n van excloure 5 per no complir 
els requisits (4 per manca d’empadronament de 3 anys a Sant Celoni i 1 per tenir 
ingressos insuficients). 

El nombre de sol·licituds del grup A (persones que superen el barem de mobilitat 
reduïda) i els dels grups B (joves, persones grans, dones en situació de violència de 
gènere, famílies monoparentals i persones amb un grau de disminució superior al 33%) 
va ser igual o inferior al nombre d’habitatges a sortejar i per tant es va poder fer una 
adjudicació directa. 

Als tres habitatges inicialment assignats al grup C se li va afegir el romanent del grup B 
quedant dos habitatges de dues habitacions i dos habitatges de tres habitacions per a 
aquest grup. Els dos sol·licitants del grup C (població en general) d’habitatges de tres 
habitacions van tenir una adjudicació directa. Els quatre sol·licitants del grup C 
d’habitatges de dues habitacions, van formar part del sorteig que va determinar els dos 
adjudicataris així com l’ordre en la llista d’espera. 

 
Aquest dissabte, activitats a la plaça dins la camp anya de recollida de taps de suro  
 
Durant tot el dia, la plaça de la Vila serà escenari aquest dissabte d’activitats lligades a la 
campanya de sensibilització ambiental que un any més promouen l’ajuntament de Sant 
Celoni i Sant Celoni Comerç, en aquesta ocasió per a la promoció dels taps de suro 
davant els de silicona i el foment del seu reciclatge. A partir de les 10 h i durant tot el dia, 
un inflable per reciclar saltant; de 12 a 13 h:  taller Infantil de fer un Zoo amb taps de 
suro; a partir de les 17 h: informació sobre la utilització del suro i el seu reciclatge; a les 
18 h: sorteig dels 3 premis de 100 € i resultats de la recollida de taps de suro. També es 
podran visitar les exposicions: Ricard Mur, fotògraf del suro; Tapers i industrialització del 
suro a Sant Celoni 1860-1936 i Retecork, procés del suro.  
 



Del 25 d’octubre al 20 de novembre els establiments associats a Sant Celoni Comerç 
disposen d’un contenidor on els clients que hi dipositen els seus taps de suro en el 
moment de fer la compra reben una butlleta per participar en un sorteig. Tots els taps 
recollits es portaran a la plaça de la Vila aquest dissabte  20 de novembre, dia que es 
faran diferents activitats relacionades amb el suro i el sorteig de 3 premis de 100 €.  
 
En paral·lel l’Ajuntament té previst instal·lar dues minideixalleries (a la plaça Comte del 
Montseny i a la plaça de l’Estació) per tal que, una vegada acabada la campanya, es 
pugui continuar treballant en el reciclatge de taps de suro.  
La iniciativa té en compte també  la importància que històricament va tenir la indústria 
tapera a Sant Celoni i la remarcable representació que encara tenen les suredes entre 
els boscos del municipi.  

 

Aquest diumenge, sortida guiada a Fuirosos, el Mont negre pregon  

Dins el programa de Sortides guiades organitzades per l’Ajuntament de Sant Celoni i el 
Parc Montnegre Corredor, aquest diumenge 21 tindrà lloc una passejada per Fuirosos, 
concretament pels fondals de la Riera de Fuirosos, indret frescal i ombrívol on els boscos 
i la vegetació de ribera han trobat les millors condicions climàtiques per a desenvolupar-
se. L’entorn amaga també diversos embassaments que constitueixen excel·lents hàbitats 
per a la fauna aquàtica i estratègics punts d'abeurament i relació per a la fauna del parc, 
així com també un punt d’emmagatzament per a les èpoques de sequera. 

La sortida és gratuïta i oberta a tothom. No cal inscripció prèvia. Cal dur, això sí, calçat 
còmode per caminar i cantimplora amb aigua. L’Escola de Natura del Corredor són els 
encarregats de fer el guiatge. 
 
Recorrregut: 7 km. Desnivell: 190 m. 

El Forn del Vidre – Can Riera – Sot de la Brinxa – Salt del Llop – La Brinxa – Can Riera – 
El Forn del Vidre. 
 
Punt de trobada: a les 9 h, a l'Estació de ferrocarril de Sant Celoni. 
Desplaçament en vehicles particulars fins al Forn del Vidre de Fuirosos 

 

Una vintena de nous celonins i celonines van partic ipar dissabte a una nova sessió 
de benvinguda  
 
L'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, va rebre a una vintena de persones que 
van assistir a la sessió de Benvinguda al municipi que va tenir lloc dissabte al matí a 
l'ajuntament. L'alcalde els va presentar i explicar la Guia de benvinguda, i els va convidar 
a intervenir per exposar tot allò que creguessin oportú o els dubtes de qualsevol aspecte 
que volguessin aclarir. 
 
Després de compartir una estona de conversa distesa, es va iniciar una caminada pel 
municipi per tal de conèixer a través dels edificis singulars de Sant Celoni, la seva 
història, llegendes, activitat comercial al llarg dels segles, etc., acabant la passejada al 
Parc de la Rectoria Vella. Amb la visita a la capella de Sant Martí de Pertegàs es va 
cloure la trobada, que té una periodicitat trimestral. 
 
(S’adjunta imatge)  



 
 
Unes 200 persones participen a Sant Celoni a la pas sejada A 100 cap als 100  
 
Prop de 200 persones provinents dels municipis d’Esparreguera,  Martorell, Badia del 
Vallès i Sant Celoni van participar dimarts 16 de novembre a la passejada programa a 
Sant Celoni dins el programa A 100 cap als 100 que organitza la Diputació de Barcelona 
amb el suport dels ajuntament. El punt de trobada va ser al Pavelló Municipal d’Esports a 
les 10 del matí des d’on es va pujar fins a Campins amb autocar i des d’allí va començar 
un itinerari de 7 km. visitant l’ermita de Sant Guillem i baixant pel GR-5 i després de 
gairebé 3 hores de caminada es va arribar a  la pista coberta.  Allà es va fer el dinar 
conjunt amb la presència de l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i la regidora de 
Comunitat, Laura Costa. Es va acabar la jornada amb una mica de ball. 

(S’adjunta imatge)  

 

Els gegants de la Batllòria van participar diumenge  a Viu el parc a Sant Martí de 
Montnegre  

Diumenge 14 de novembre, amb motiu de la Festivitat de Sant Martí, els gegants de la 
Batllòria van participar a l’activitat Viu el parc a Sant Martí de Montnegre organitzada pel 
Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels 
parroquians. Els gegants de la Batllòria van ballar al pati de l’església de Sant Martí tot 
just abans de donar pas al vemut de l’estiuet de Sant Martí. Prèviament va tenir lloc la 
tradicional missa amb la participació de la Coral Briançó i un concert a càrrec d’Estel 
Villaronga (violí) i Albert Ortiz (guitarra).  

 
(S’adjunta imatge)  
 
AGENDA 

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


