
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 2 de març de 2011 

 
• Carnaval a Sant Celoni i a la Batlloria. El consell er de Cultura, Ferran 

Mascarell, convidat d’honor del Ball de Gitanes 

• La Batllòria guanya un nou equipament amb la rehabi litació de Can 
Bruguera de la Batllòria  
 

• Aprovat el Pla especial urbanístic i Catàleg de mas ies i cases rurals. 
Instrument urbanístic que facilitarà als propietari s la tramitació de qualsevol 
actuació tant d’obres de reconstrucció i rehabilita ció com dels seus usos  
 

• L’estructura de la passera sobre la Tordera de Can Draper ja ha arribat a peu 
d’obra 

 
• Xerrada informativa per a les famílies amb persones  amb dependència.  

Aquest divendres 4 de març a les 10 del matí a l’At eneu 
 
• Una cinquantena de celonins visiten el Parlament de  Catalunya 

 
• La Mostra d’entitats prevista pel 28 de maig va aga fant forma. Les entitats 

participants estan convocades a una reunió dilluns 7 de març a les 19h a la 
Rectoria  
 

• Obertes les inscripcions d’entitats per muntar barr aca per Festa Major  
 

• 3r Cicle de Cinema Infantil en Català a Sant Celoni . Comença aquest 
dissabte amb Astro boy 
 

• L’Associació Catalunya contra el Càncer aconsegueix  3.810 euros amb 
l’exposició de manualitats  
 

• El Banc de sang a Can Ramis arriba a les 199 bosses ! 

• AGENDA 
 

 
Carnaval a Sant Celoni i a la Batllòria   

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, convidat  d’honor del Ball de Gitanes 

Sant Celoni i la Batllòria ja estan a punt per Carnaval. Divendres a les 5 de la tarda a la 
plaça de la Biblioteca, animació infantil amb Tres per res i l’espectacle Fot-li gresca, i tot 
seguit xocolatada organitzada per l’Agrupament Erol.  Al vespre, a la Sala Petita de 
l’Ateneu, Ball de màscares amb el grup Raska i Pd’s a partir de les 12 de la nit, organitzat 



per Bocs i  Cabres de Sant Celoni. L’entrada serà gratuïta per a totes les persones que 
vagin amb màscara.  
 
A partir de les 7 de la tarda, tothom a la rua de C arnaval! 
Les comparses es concentraran al carrer Esteve Cardelús a partir d’1/4 de 7 de la tarda. 
La rua passarà pel passeig de la Rectoria Vella, pel carrer Torres i Bages, el carrer 
Ramis,  el carrer Grup Escolar, passeig dels Esports, plaça Comte del Montseny, el 
carrer Major, la plaça de l’Església, el carrer Sant Pere, arribarà a la carretera Vella, 
després pujarà pel carrer Anselm Clavé, la plaça de la Vila, el carrer Torras i Bages, el 
passeig de la Rectoria Vella i altra vegada al carrer Esteve Cardelús.  
 
Com a novetat, enguany a la carrossa del rei Carnestoltes hi haurà el déu del vi, el del 
teatre, del desenfrenament i de les festes, banquets i orgies. Així tot aquell que vulgui 
una mica de vi, haurà d’anar a veure el Dionís, el déu del Vi.  
 
El  Concurs de comparses arriba a la seva quinzena edició  i com és habitual es premiarà 
a la més original, a la més animada i a la més elaborada. Però abans de donar els 
premis, serà l’hora del sopar a la pista coberta i després, al pavelló, el ball de disfresses 
amb l’orquestra Metropol i el DJ Aleix. 
 
El Ball de Gitanes tindrà el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, de convidat 
d’honor 
L’endemà diumenge, el matí s’omple amb el Ball de Gitanes que enguany tindrà el 
conseller de Cultura, Ferran Mascarell com a convidat d’honor.  
A la tarda, a partir de les  6 de la tarda a l’Ateneu, ball de disfresses infantil amb Pep 
Puigdemont i Sidrus. Entrada gratuïta. 
 
 
A la Batllòria, diumenge a les 6 de la tarda, a l’escola Montnegre, ball de disfresses per 
a petits i grans amb dj.  
 
I dimecres, la vetlla del Carnestoltes....  
De cara dimecres de la setmana vinent, més gresca amb la vetlla de Carnestoltes a 2/4 
de 7 de la tarda a la plaça de la vila i ja a les 7, l’enterrament i correfoc. Per tancar totes 
aquestes activitats, Bocs i cabres organitzaran una sardinada i concert a càrrec de 
l’orquestra Xim Pum i Olé! de la Cia Oicamina.Tothom que hi vulgui anar, serà dimecres i 
podreu comprar els tiquets el mateix dia a partir de les 7 de la tarda a Can Ramis.  
 
(S’adjunta el programa de Sant Celoni i el cartell de la Batllòria) 
 
 
 
 
La Batllòria guanya un nou equipament amb la rehabi litació de Can Bruguera de la 
Batllòria  
 
La Batllòria ha guanyat un nou equipament, Can Bruguera, un dels edificis batlloriencs 
més emblemàtics que formava part de l’antic casal dels Gualba, senyors de Montnegre 
(segles XV-XVI). Diumenge 27 de febrer va tenir lloc l’acte d’inauguració de la 
rehabilitació durant la qual es van poder visitar les instal·lacions, conèixer el treball de 
l’Observatori de la Tordera, que hi té la seva seu, i gaudir de música en viu i un vermut 
popular.    
 



La planta baixa acull l’Observatori de la Tordera, un projecte impulsat des del 1996 per 
l’ajuntament de Sant Celoni en conveni amb l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 
(ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua que 
s’encarrega de fer el seguiment continuat dels indicadors socioecològics a la conca de la 
Tordera, a més de punt d’informació del Montnegre.  
 
L’acte va comptar amb la presència del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep 
Enric Llebot, de l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, el President del Consell de 
Poble de la Batllòria, Manel Bueno i del Director de l’Observatori de la Tordera, Martí 
Boada,  a més de molts ciutadans de la Batllòria i de Sant Celoni.  
 
 
Aprovat el Pla especial urbanístic i Catàleg de mas ies i cases rurals  
Es tracta d’un instrument urbanístic que facilitarà  als propietaris la tramitació de 
qualsevol actuació tant d’obres de reconstrucció i rehabilitació com dels seus 
usos  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat El Pla especial urbanístic i el Catàleg de masies 
i cases rurals que identifica i regularitza les 104 masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable que hi ha al municipi.  Això suposa disposar d’un instrument urbanístic àgil i 
útil, que entre d’altres, facilitarà als propietaris la tramitació de qualsevol actuació tant 
d’obres de reconstrucció i rehabilitació com dels seus usos associats. El juliol de 2010 ja 
es va aprovar de manera inicial i es va obrir un període d’informació pública i sol·licitant 
els informes preceptius a les diferents administracions. Durant aquest temps es van 
presentar dotze al·legacions que majoritàriament insistien en la millora de la normativa i 
aportaven informació de la propietat per completar la fitxa.   
 
 
 
L’estructura de la passera sobre la Tordera de Can Draper ja ha arribat a peu 
d’obra  
 
Ben aviat, vianants i bicicletes podran creuar la Tordera a l’alçada de Can Draper. Dilluns 
28 de febrer ja va arribar l’estructura metàl·lica que farà de passera on actualment 
s’estan finalitzant els treballs d’obra civil. Tot i que aquesta fita s’assolirà durant el mes 
d’abril, no serà fins el mes de juny que s’obrirà al públic.  
Recordem que inicialment l’Ajuntament de Sant Celoni treballava amb el projecte de 
construcció d’una nova passera per refer la que es va endur el riu però amb motiu del 
pas de la canonada d’ATLL per Sant Celoni, i aprofitant les dificultats tècniques que 
suposava un creuament soterrat de la infraestructura a la zona de Can Draper, es va  
aprovar la proposta de construcció d’un aqüeducte amb un pas de vianants i bicicletes al 
seu damunt. 
Aquesta passera cobreix el total de la llum de 54 metres de longitud amb un pas útil per a 
vianants i bicicletes de 3,20 metres. Tots els elements d’acabat així com el color de la 
pròpia estructura metàl·lica s’han escollit per tal d’integrar-los a l’entorn de la Tordera. 
 
 

 
Xerrada informativa per a les famílies amb persones  amb dependència  
 Aquest divendres 4 de març a les 10 del matí a l’A teneu 
 
Divendres 4 de març  a les 10 del matí, a la sala petita de l’Ateneu es farà una xerrada 
informativa  per a famílies amb persones amb dependència.  És una xerrada gratuïta 
d’exposició sobre el procediment de la llei de promoció d’autonomia personal  i atenció a 



la dependència per part d’una tècnica del Departament d’Acció Social i Ciutadania i de 
les treballadores socials del Baix Montseny responsables de la implementació d’aquesta 
llei al territori. És indispensable confirmar l’assistència al telèfon 938641212 o bé per 
correu electrònic a: comunitat@santceloni.cat 
 
 
Una cinquantena de celonins visiten el Parlament de  Catalunya  
 
Dilluns 28 de febrer una cinquantena de persones majors de 65 anys de Sant Celoni van 
visitar el Parlament de Catalunya acompanyats per l’alcalde Francesc Deulofeu i el 
regidor Miquel Negre. Durant la visita, organitzada per l’ajuntament de Sant Celoni, van 
poder conèixer la història de l’edifici i seure al Saló de sessions. Tot seguit, el grup va 
tornar a Sant Celoni on van visitar l’exposició de Ricard Altés i Cardelús “Creativitat: 
entre l’artesania i l’art” a la Rectoria Vella.   
 
 
La Mostra d’entitats prevista pel 28 de maig va aga fant forma  
Les entitats participants estan convocades a una re unió dilluns 7 de març a les 19h 
a la Rectoria  
 
La Mostra d’entitats que tindrà lloc el 28 de maig va agafant forma. Dilluns vinent a les 7 
de la tarda a la Rectoria Vella hi ha convocada una reunió tècnica amb totes les enitats 
participants per concretar la ubicació de les carpes, els espais i el programa d’activitats 
previst. La inscripció es va tancar divendres però si hi ha alguna entitat que no ha pensat 
inscriure’s i té ganes de participar, encara hi és a temps.. 

 
 
Obertes les inscripcions d’entitats per muntar barr aca per Festa Major  
 
Totes les entitats que estiguin interessades en fer barraca durant els dies de la Festa 
Major de setembre ho podran sol·licitar mitjançant una instància a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana al Safareig de l’1 al 15 de març. 
 Com altres anys s’hauran de complir uns requeriments acordats en les reunions de la comissió de 
barraques: Tenir una antiguitat mínima d’un any; ser una entitat sense ànim de lucre amb els 
estatuts i el NIF actualitzats propis; presentar una memòria on es  demostri que 
l’associació té una dinàmica activa en el teixit associatiu de la vila (calendari d’activitats 
dutes a terme des del setembre del 2010 fins el dia de la inscripció, díptics, cartells, 
pressupostos d’activitats realitzades, presentació de les factures, etc) i que les seves 
activitats van adreçades a tots els celonins i celonines. Per a més informació adreceu-vos 
a l’Àrea de Cultura, a la Rectoria Vella, els dilluns , dimecres i  divendres de 9h a 13h, 
trucant al  93 864 12 13 o bé enviant un correu electrònic (lescasetes@santceloni.cat).  
 

 
 
3r Cicle de Cinema Infantil en Català a Sant Celoni  
Comença aquest dissabte amb Astro boy 
 
La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat i el cinema Ocine de Sant 
Celoni organitzen la tercera edició del Cinema Infantil en Català (CINC) a Sant Celoni. 
Les sessions es projectaran a les 16.15 h i el preu únic de l’entrada és de 3,50 euros. 
Aquest dissabte 5 s’estrena el cicle amb Astro Boy; dissabte 12 de març Com ensinistrar 
un drac; dissabte 19 de març  Toy Story 3; dissabte 26 de març Shrek 4 Feliços per 
sempre i acabarà dissabte 2 d’abril amb Gru el meu dolent preferit.  



 

 
L’Associació Catalunya contra el Càncer aconsegueix  3.810 euros amb l’exposició 
de manualitats  
 
L’Associació Catalunya contra el càncer de Sant Celoni ha recaptat 3.810 euros de 
l’exposició i venda de manualitats que cada any fan a Can Ramis amb la col·laboració 
enguany de més d’un centenar de celonins i celonines que van donar 
desinteressadament algun objecte per vendre. Els diners recaptats es destinaran a 
investigació i ajuda psicològica. Aquesta ha estat la primera campanya de l’associació 
catalunya contra el càncer del 2011 i ha tingut molt bona acceptació. La propera serà el 7 
de maig, dia en què se celebrarà la coestació. Gràcies Sant Celoni! 
 
 
 
El Banc de sang a Can Ramis arriba a les 199 bosses ! 

 
El Banc de sang dels dies 25 i 26 de febrer va recollir 199 bosses, unes 30 més respecte 
a la mateixa campanya del 2010. En total van ser 215 persones les que es van dirigir a 
Can Ramis per col·laborar, 9 d’elles per primera vegada. La propera recapte de sang de 
Sant Celoni serà el 27 i 28 de maig.  
 

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


