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Més de 200 persones assisteixen a l’acte d’inaugura ció de la restauració de 
l'església de Sant Llorenç de Vilardell 
 

La rehabilitació de l’església de Sant Llorenç de Vilardell es va inaugurar diumenge 13 
de febrer davant més de 200 persones. L'acte va consistir en una breu explicació de 
les característiques de l'edifici i de l'actuació que s'hi ha fet, a càrrec del tècnic 
municipal Josep M. Abril; una actuació musical a càrrec de Joan Colomo, i la narració 
de la llegenda d'en Soler de Vilardell, fill llegendari de la contrada, a càrrec de Ramon 
Verdaguer. També van intervenir Joan Coll Majó i Carles Colomo, veïns de Vilardell, i 
l'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu. 

En la seva intervenció, l’alcalde va recordar que un dels eixos importants de treball des 
de  l’ajuntament és “recuperar el patrimoni del municipi, per posar el  dia el Sant 
Celoni dels pares i poder, així, projectar el Sant Celoni dels nostres fills” . És en 
aquesta línia, que segons Francesc Deulofeu, s’inscriu la “recuperació de la Torre de 
la Força del carrer de les Valls, la rehabilitació de Can Bruguera de la Batllòria, la 
revalorització de tot allò relacionat amb la Llegen da del Soler de Vilardell... 
intervencions que van lligades al desenvolupament c ultural, turístic i també 
econòmic del municipi.”  
 
L'actuació a Sant Llorenç de Vilardell, 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’església, 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)  
 
 
 
Punt 7 ràdio oferirà la tertúlia “És possible deixa r de fumar?”   
 
Coincidint amb l’exposició itinerant que es podrà veure a Can Ramis del 21 al 27 de 
febrer titulada “Tabac i falsos mites”, l’emissora municipal Punt7 ràdio emetrà un 
col·loqui on es parlarà de l’addicció que provoca el tabac, dels perjudicis que comporta 
per la salut i quins passos es poden seguir per deixar de fumar. Hi participaran 
Francesc Deulofeu, alcalde i metge especialista en l’aparell respiratori, Vanessa Cortí, 
psicooncòloga de l’Associació Catalunya contra el Càncer i Elena Domènech, 
presidenta de la junta local de Sant Celoni de l’Associació Catalunya Contra el Càncer. 



Aquest espai durarà uns 45 minuts i es podrà seguir dimarts 22 de febrer a les 21.30 h 
i dissabte, dia 26, a les 14 h. 
 
 
 
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.  
 
 
 
Tret de sortida a la Festa Major de setembre!  
Reunió oberta a tothom qui vulgui col·laborar-hi el  dilluns 21 de febrer a les 20 h 
a la Rectoria Vella   
 
L’ajuntament de Sant Celoni dóna el tret de sortida de Festa Major de setembre. El 
proper dilluns 21 de febrer a les 20 h a la Rectoria Vella tindrà lloc la primera reunió on 
s’exposaran els objectius de treball, es comentarà l’estructura inicial del programa 
d’activitats, i es farà la previsió dels grups de treball i del calendari. L’ajuntament ha 
convocat a totes les entitats i col·laboradors i fa una crida a tothom qui tingui ganes de 
participar-hi.   
 
 
 


