
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 10 de febrer de 2011 

 
 

• Restauració de l’església de Sant Llorenç de Vilard ell. Aquest diumenge a 
les 12 h tindrà lloc l’acte d’inauguració 
 

• La Rectoria Vella acull l’exposició de Ricard Altés  Cardelús, Creativitat: 
entre l'artesania i l'art. La inauguració tindrà ll oc aquest dissabte a les 7 del 
vespre 

 
• Versus Teatre enceta la programació A l’Ateneu aque st dissabte 12 de 

febrer amb Les nenes no haurien de jugar a futbol 
 

• Del 21 al 25 de febrer: Setmana d’inscripcions a la  rua de Carnaval a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana  
 

• El segon Sessions de la temporada, molt ben acollit  pel públic celoní 
 

• L’Ajuntament es reuneix amb una vintena de tècnics del Baix Montseny per 
facilitar la tramitació per obrir un negoci  
 

• Una  seixantena de persones s’interessen per l’adop ció de gossos a 
l’estand ubicat al Mercat setmanal   

 

• AGENDA 
 

 

Restauració de l'església de Sant Llorenç de Vilard ell  
Aquest diumenge a les 12 h tindrà lloc l’acte d’ina uguració 
 
Aquest diumenge 13 de febrer a les 12 del migdia tindrà lloc l’acte d’inauguració de la 
rehabilitació de l’església de Sant Llorenç de Vilardell. L’actuació, amb un cost de 
180.166 euros IVA inclòs, s’ha basat en la reparació i restauració de les condicions de 
seguretat i estabilitat de l’edifici. El projecte ha contemplat els treballs d’enderroc, 
reparació estructural de l’església, reforç de la fonamentació, tractament dels paraments 
interiors i exteriors, reparació de la porta de l’ermita, acabats exteriors i instal·lacions de 
sanejament.  
   
L’acte comptarà amb la intervenció de Joan Coll Majó i Carles Colomo, veïns de Vilardell, 
el tècnic de Cultura, Josep M Abril, l’actuació musical de Joan Colomo, i la llegenda del 
Soler de Vilardell a càrrec de Ramon Verdaguer. S’acabarà amb un petit vermut. 
 



L’ermita, situada a la carretera de Montnegre, és una construcció d’origen preromànic 
encara que no hi ha documentació de la capella fins l’any 1279. Consta d’una sola nau 
de planta rectangular dividida en tres trams, coberta amb volta de canó una mica 
apuntada i bastant irregular. Davant la façana hi ha un ampli porxo amb coberta de teula 
àrab, al capcer de la façana hi ha un campanar i la portada és de pedra amb forma 
rectangular.  
  
(S’adjunten imatges)  
 
 
La Rectoria Vella acull l’exposició de Ricard Altés  Cardelús, Creativitat: entre 
l'artesania i l'art  
La inauguració tindrà lloc aquest dissabte a les 7 del vespre 
 
A partir de dissabte 12 febrer  i fins el 13 març, la Rectoria Vella acollirà  l’exposició  de 
Ricard Altés Cardelús, Creativitat: entre l'artesania i l'art. La inauguració tindrà lloc aquest  
dissabte a les 7 del vespre.  
 
Ricard Altés Cardelús va néixer a Santa Coloma de Gramenet el 1934 i va morir el 
2008. La seva vinculació amb Sant Celoni va ser molt estreta a causa de les relacions 
familiars i laborals, ja que era nét d'Esteve Cardelús, metge de la vila, i el seu p are, 
Santiago Altés, va ser director tècnic de la Sila, la fàbrica celonina de llet 
condensada . Des de petit, i fins a la seva mort, venia a Sant Celoni a passar els estius i 
temporades. Aquest arrelament va provocar que fins i tot alguns dels seus germans i fills 
s'hi establissin. 
 
Ricard Altés Cardelús va dedicar la seva vida a la creació artística i fabricació artesanal 
d'objectes de decoració, mobiliari, complements i regals. La seva gran capacitat per a 
dissenyar i crear, juntament amb l'aplicació de tècniques pròpies d'acabat i decoració, 
van donar com a resultat un ampli ventall d'objectes i creacions força subtils, ben 
originals i molt atractives. 
 
En els inicis va treballar la talla de fusta, el coure repussat i els esmalts. Va fer joies amb 
metalls nobles i amb altres de més senzills, a més de dedicar-se a la pintura abstracta i 
l'escultura. Els objectes i la decoració d'espais religiosos també van ser una constant: 
disseny d'altars i capelles, calzes i piles baptismals. Va treballar el linòleum, el dibuix i la 
pintura per a la creació de participacions de batejos i comunions i de felicitacions 
nadalenques. 
 
Una darrera fase, més llarga i productiva, la va dedicar a la creació i producció d'objectes 
decoratius de la llar: baguls, papereres, caixes d'enllustrador, paraigüers, rellotges, petits 
mobles auxiliars, rebedors, capçals de llit, quadres, objectes d'escriptori, penja-robes, 
làmpades, porta-revistes... 
 
La producció artística de Ricard Altés, de registres expressats en un ventall ben ampli de 
treballs i tècniques, és un mosaic ric i sorprenent que va des de la talla i l'esmalt a la 
fusta pintada o al mobiliari, passant pel gravat, el dibuix o la pintura i tota una sèrie 
d'objectes i peces de difícil classificació, sempre sota el denominador comú de la qualitat 
que, sovint, frega el virtuosisme. En un procés creatiu sense solució de continuïtat, 
Ricard Altés destaca com un autèntic innovador, introductor i inventor que, des del seu 
taller de Santa Coloma de Gramenet, va projectar arreu la seva producció, principalment 
l'artesanal. Professionalment va crear un segell propi que va tenir seguidors i imitadors, i 
dintre del seu vessant més artístic, dedicat a creacions nadalenques i a la pintura 
abstracta, va obtenir diversos premis i mencions. 



 
Aquesta exposició, que ja es va poder veure a Santa Coloma de Gramenet el setembre 
passat, vol ser un petit homenatge a la persona i a l'obra de Ricard Altés Cardelús, al 
llegat d'aquest artista local que ens permet conèixer tots els valors d'un bon artesà, d'un 
magnífic dibuixant, pintor i decorador que va ser capaç de dominar, recuperar, reintroduir 
i combinar múltiples tècniques artesanals, però amb una empremta i un estil innovador 
molt personal, palès en totes les seves originals creacions. 
 
L’horari de visita és dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, dilluns tancat; diumenges i 
festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. 
 
L’exposició compta amb el suport de la Diputació i la  col·laboració del Museu Torre 
Balldovina de Santa Coloma de Gramenet. 
 
 
Versus Teatre enceta la programació A l’Ateneu aque st dissabte 12 de febrer amb 
Les nenes no haurien de jugar a futbol  
 
Dissabte, 12 de febrer a les 10 de la nit, s’encetarà la programació estable A l’Ateneu 
amb una obra de petit format produïda per Versus Teatre, Les nenes no haurien de jugar 
a futbol, una peça plena d’intriga.   
 
L'Anna, una nena de dotze anys, la Lídia, una noia de trenta i el Josep, un home de 
cinquanta, han tingut un accident de cotxe. Els seus familiars no saben qui són les altres 
persones que anaven al cotxe amb ells. Qui són l'Anna, el Josep i la Lídia? De què es 
coneixien? On anaven? I, el més important: per què cap d'ells havia parlat de l'existència 
dels altres? 
 
La interpretació va a càrrec de Marta Buchaca, Sara Espígul, Borja Espinosa i Susanna 
Garachana.  
 
Les entrades es poden comprar a taquilla una  hora abans de l’espectacle.  
 
Un tast de l’obra:  http://www.youtube.com/watch?v=y0hdnLxxkwM  

Consulteu el programa A l’Ateneu: www.santceloni.cat/alateneu  
 
 
 
Del 21 al 25 de febrer: Setmana d’inscripcions a la  rua de Carnaval a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana   
 
Tothom que vulgui fer una comparsa per la rua de Carnaval de Sant Celoni dissabte 5 de 
març cal que s’inscrigui del 21 al 25 de febrer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Safareig. 
Cada comparsa ha d’estar formada per 15 persones com a mínim, i ha de tenir 2 
responsables majors de 16 anys. L’Ajuntament aportarà 6 euros per persona per finançar 
les despeses de les disfresses i dels guarniments necessaris i també donarà 100 euros 
per carrossa. En el moment de la inscripció a la rua, s’ha de saber el nombre de 
components de la comparsa, si es portarà música i carrossa. En el mateix moment també 
es poden comprar els tiquets pel sopar i el ball.  
 
Dissabte 5 de març  la rua sortirà a les 7 de la tarda, després hi haurà el sopar popular a 
la pista coberta que costarà 5 euros per persona i està obert a tothom. Els tiquets es 
podran comprar a l’OAC del 21 al 25 de febrer. Per tancar la nit, ball de disfresses amb 



l’orquestra Metropol i el DJ Aleix al pavelló. Tampoc no hi pot faltar el concurs de 
comparses. Aquest any serà la 15a edició i es repartirà 300 euros a la comparsa més 
original, a la més animada i a la més elaborada.  
 
(S’adjunta document)  
El segon Sessions de la temporada, molt ben acollit  pel públic celoní  
 
Mentre els grups locals Ignation i Electric Fly Killers omplien la sala de bon rock alternatiu 
celoní davant més d’un centenar de persones a la sala petita de l’Ateneu, Ime pintava en 
directe. Aquesta temporada els Sessions’n’sona no només són música, també són arts 
escèniques, audiovisuals o plàstiques de la mà de l’entitat JASC. 
 
La propera cita amb la creació local tindrà lloc dissabte 19 de març amb The Cabaret 
Porject i Zazz qui hi posaran la música i JASC sorprendrà amb una instal·lació interactiva 
i una jam-session.    
 
 

(S’adjunta imatge) 
 
 
 
L’Ajuntament es reuneix amb una vintena de tècnics del Baix Montseny per facilitar 
la tramitació per obrir un negoci  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha reunit fa un dies amb una vintena de tècnics externs 
del Baix Montseny  per explicar els darrers canvis legislatius lligats a la Directiva de 
Serveis  del  Mercat Interior (DSMI) i que faciliten la tramitació per obrir un negoci. A 
partir d’ara la major part d’activitats podran començar a funcionar amb una simple 
comunicació a l’Ajuntament acompanyada de la documentació necessària.  Això vol dir 
que no serà necessari disposar prèviament de llicència i la comunicació servirà de 
justificant o habilitació legal per a l’exercici de l’activitat. L’objectiu és eliminar traves 
administratives.  
Evidentment, en tot moment les activitats hauran de complir la legislació vigent i disposar 
de tots els permisos sectorials que corresponguin. La responsabilitat serà exclusiva del 
titular de l’activitat i del tècnic projectista, sens perjudici de les inspeccions i 
comprovacions que pot fer-hi l’ajuntament. 
En el cas concret dels comerços, per exemple, aquests es podran instal·lar dins la trama 
urbana consolidada (TUC), aprovada recentment per Urbanisme de la Generalitat i 
contra la que l’Ajuntament ha interposat recurs d’alçada ja que s’ha reduït l’àmbit 
respecte de la proposta aprovada pel Ple. 
Al web municipal www.santceloni.cat/tramits hi ha disponibles els models de comunicació 
per a l’exercici d’activitats i  les declaracions responsables. 
 
(S’adjunta imatge) 
 
 
 
Una  seixantena de persones s’interessen per l’adop ció de gossos a l’estand 
ubicat al Mercat setmanal   
 
Aquest dimecres al matí, una seixantena de persones es van interessar per l’adopció de 
gossos a l’estant que l’empresa Help Guau, que fa el servei de recollida, acollida i 
adopcions d’animals domèstics a Sant Celoni, va instal·lar davant l’Ajuntament.  Es tracta 
d’una de les accions de promoció de l’adopció que l’empresa ha de fer dins el contracte 



establert amb l’ajuntament. Igualment, Help Guau disposa d’un web on consultar els 
diferents exemplars abandonats al municipi  (www.helpguau.com) i que es poden visitar 
al centre d’acollida que tenen a Argentona (tel. 93 756 11 14. ). Les properes dates que 
visitaran el mercat setmanal serà el dia 11 de maig, 17 d’agost i 16 de novembre. 
  
Les persones interessades en adoptar un animal de companyia també es poden posar 
en contacte amb l’àrea d’Espai públic (tel. 93 864 12 16, al carrer Bruc, 26 de 8 a 14 h). 
En cas que l’animal escollit s’hagi recollit a Sant Celoni, l’ajuntament assumeix el cost del 
xip i l’esterilització. 
 
(s’adjunta imatge) 
 
 
 
 
 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  


