
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 14 d’abril de 2011 

 
 

• La llegenda d’en Soler de Vilardell molt present du rant les festes de Sant 
Jordi que comencen aquest cap de setmana 

 
• Una vintena de celonins participen en una nova sess ió de benvinguda 

 
• Més de 150 persones a la presentació del llibre Arbres remarcables de 

Catalunya  

• La passejada en bicicleta a les Llobateres permet g audir de la flora i la fauna 
L’activitat forma part dels actes programats dins l a Setmana de l'Energia 
que per aquest dissabte proposa una pedalada contra  el canvi climàtic  

 
• Noves eines ofimàtiques als ordinadors de la Biblio teca 
 
• El mercat municipal, en plena activitat: dissabte r egala el llibre Del mercat a 

la taula  i estrena nou web www.mercatsantceloni.cat  
 

• AGENDA 
 

 
 
La llegenda d’en Soler de Vilardell molt present du rant les festes de Sant Jordi que 
comencen aquest cap de setmana  
 
Durant les festes de Sant Jordi d’enguany, un seguit de propostes posaran en valor un 
element del patrimoni local: la llegenda d’en Soler de Vilardel l.  
 
S’ha condicionat i es senyalitza la Roca del Drac del Vi lardell  gràcies a la bona 
disposició dels propietaris Joan Coll, Teresa Álvarez de Lara i Dolors Ginesta Álvarez de 
Lara.  Aquestes actuacions es podran conèixer dissabte 16 d’abril on el Drac de la Colla 
de Diables i el Gegantó de l’escola Soler de Vilardell aniran en cercavila fins la Roca.  
 
El Centre Municipal d’Expressió representarà novament, el diumenge 17 d’abril, La 
llegenda d’una espasa . Es tracta d’un muntatge de música i teatre  interpretat per 
alumnes de les escoles de música i de teatre de l’Ateneu CME  amb la col·laboració dels 
grups de teatre locals, la colla bastonera del Casal Quico Sabaté, la colla de Diables, 
Passaltpas, l’Ampa de l’escola Soler de Vilardell i l’Ampa de l’escola de música. 

 
Així mateix, el dissabte 23 d’abril, a les 6 de la tarda, sala d’actes Bernat Martorell de can 
Ramis es presentarà i s’explicarà el conte L’Espasa d’en Soler de Vilardell , il·lustrat 
per Pol Cunyat i amb el text adaptat per Josep Busquet.  



 
Condicionament de la roca del Drac  
 
No tots els que coneixen la llegenda d’en Soler de Vilardell han estat a la roca del Drac. 
Es tracta d’un gran aflorament de quars aïllat enmig d’uns antics camps de conreu, prop 
del Molí d’en Coll, que per la seva forma i color no és difícil imaginar-la com el cau de la 
fera d’aquesta llegenda.  
 
Per posar en valor aquest espai i d’acord amb els propietaris, Joan Coll, Teresa Álvarez 
de Lara i Dolors Ginesta, l’Ajuntament està adequant i senyalitzant-ne l’entorn. Les 
actuacions han consistit en el desmuntatge i retirada o endreça de diversos elements 
artificials (mur de pedra, canonada, barraca, taula, fita, brossa...), el trasllat de la tanca i 
del camí d’entrada al viver que limita amb la roca, la recuperació i neteja de la pedra 
original, l’adequació de la vegetació (desbrossat, aclarida de branques baixes, eliminació 
d’espècies vegetals invasores...) i del desguàs de l’espai, la instal·lació d’una tanca de 
fusta tractada per delimitar l’espai i la senyalització d’un petit aparcament. Finalment, s’hi 
col·loca un mural informatiu sobre la roca i la llegenda d’en Soler de Vilardell. 
 
Així mateix, també s’ha restaurat lleugerament la font de Sant Jordi, a uns 200 m de 
distància, i el camí de la font a la roca, i s’ha senyalitzat una petita ruta a la roca del Drac 
des del camí principal de Sant Celoni a Sant Martí de Montnegre. 
 
www.santceloni.cat/santjordi 
 
 
Dissabte 16 d’abril 
2/4 d’11  a 3/4 d’1 del migdia a la plaça de la Vila 
Cercavila  amb el Drac de Vilardell fins la Roca del Drac  acompanyats del gegantó de l’escola 
Soler de Vilardell  
Explicació de la llegenda, cercavila de retorn i refrigeri  per a tothom 
 
 
Diumenge 17 d’abril  
A les 10 del vespre a la plaça de la Vila 
Espectacle de llum, música i teatre  La llegenda d’una espasa. Interpretat per alumnes del 
Centre Municipal d’Expressió amb la col·laboració de diferents entitats celonines.  
 
Tot el dia a la zona de la plaça de la Vila 
Parades medievals  
Tarda i vespre: sopar i botifarrada 
 
 
 
 
Una vintena de celonins participen en una nova sess ió 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. 

 
 
 
Més de 150 persones a la presentació del llibre Arbres remarcables de Catalunya  

Martí Boada i Arnau Boada són els autors del llibre que s'inspira en una nova 
metodologia per donar valor als arbres grans del nostre país 

Divendres, 8 d'abril a les 8 del vespre va tenir lloc a la Sala Petita de l'Ateneu de Sant 
Celoni la presentació del llibre de Martí Boada Juncà  i Arnau Boada Puchol  Arbres 
remarcables de Catalunya, editat per BRAU. L'acte organitzat per la llibreria Alguer 7 i 
l'Ajuntament de Sant Celoni el va presentar Josep Cuní , periodista i amic de Martí 
Boada. 

El llibre s'inspira en una nova metodologia per donar valor als arbres grans del nostre 
país, creada pel Dr. Boada, i descriu acuradament 100 d'aquests elements del nostre 
patrimoni. També es planteja l'obra com un llibre de viatge, en el sentit que proposa la 
visita als diferents territoris de Catalunya amb el pretext de conèixer aquests grans 
exemplars. A l'acte hi van assistir més de 150 persones. 

 

La passejada en bicicleta a les Llobateres permet g audir de la flora i la fauna   

La passejada forma part dels actes programats dins la Setmana de l'Energia que 
per aquest dissabte proposa una pedalada contra el canvi climàtic  
 

Diumenge 10 d'abril, amb sortida i arribada a la plaça de l’Església de la Batllòria, va tenir 
lloc una bicicletada fins les Llobateres. Amb un dia magnífic, es va fer el recorregut 
resseguint el riu Tordera pel seu marge dret. Es van comentar temes tan interessants 
com la dinàmica fluvial, la restauració ambiental d’obres i activitats en àrees de ribera i 
l’explosió de vida a la primavera. En arribar a les Llobateres es van fer diverses 
observacions de fauna i flora, però molt especialment d’ocells aquàtics que descansaven 
al gran estany. Les explicacions d’en Joan Manel Riera, de l’Escola de Natura del 
Corredor, van ajudar a reconèixer cants d’ocells, espècies i a gaudir encara més de 
l’espectacle de la natura en aquestes dates. La passejada forma part dels actes 
programats per la Setmana de l'Energia:  

• Divendres 15 d'abril 
A 2/4 de 8 del vespre, al Centre Cívic del carrer Major de la Batllòria 
Pel·lícula: Addictes al plàstic  
Addictes al plàstic és un viatge global per investigar el que realment coneixem sobre 
aquest material d'un milió d'usos i perquè dimonis n'hi ha tant. Direcció: Ian Connacher 

• Dissabte 16 d'abril 
A les 5 de la tarda, al Parc de la Rectoria Vella 
Pedalada contra el canvi climàtic  
Passejada familiar amb bicicleta apta per totes les edats d'uns 30 minuts. Coneixerem el 
nou carril bici, i en finalitzar el recorregut farem un càlcul de l'estalvi de CO2 aconseguit. 

• Dissabte 30 d'abril 
De 10 del matí a 2 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a la plaça de 



la Vila 
Agromercat  
Fira de productes agroalimentaris de qualitat i del territori. Podreu trobar embotits, 
conserves i herbes, làctics i formatges, pa, coques i xurros, vi, cava i cervesa, horta i 
llegums, produïts artesanalment amb matèries primes de proximitat. 

• Dissabte 30 d'abril 
De 2/4 d'11 a 12 del migdia, a la plaça de la Vila 
El joc del consum crític  
Coneix la procedència els valors ètics que hi ha implícits 

• Dissabte 30 d'abril 
De 12 a 2/4 de 2 del migdia, a la plaça de la Vila 
El joc del mocador de les temporades  
Per conèixer els productes que hi ha a l'hort cada temporada i aprendre a fer planter. 
Adreçat a infants. 

• Dissabte 30 d'abril 
6 de la tarda, a la Sala d'Actes de Can Ramis 
Pel·lícula: Lluita alimentària  
La lluita alimentària és una mirada fascinant a la política agrícola d'Amèrica, a la cultura 
del menjar adquirides durant el segle XX i a la rebel·lió del Moviment alimentari de 
Califòrnia en contra de les grans companyies agràries per crear el Moviment per al menjar 
orgànic local. Direcció: Chris Taylor 

 

 
Noves eines ofimàtiques als ordinadors de la Biblio teca 
 
La Biblioteca l’Escorxador ha posat en funcionament aquesta setmana un nou servei 
d'Internet i +. A partir d’ara els ordinadors de la biblioteca oferiran quelcom més que la 
connexió a la xarxa: eines ofimàtiques, edició d'imatges, autogestió de les impressions, 
possibilitat de treball amb la plataforma Linux... 
 
La instal·lació, a part de millorar el programari, afecta sobretot la gestió de les sessions 
disponibles de cada usuari. A partir d’ara, cada usuari podrà reservar, des de casa o 
des del catàleg de la biblioteca, 20 sessions al me s a un ordinador  concret, per a 
una data i hora concreta, de manera que només es podrà utilitzar el PC en el qual s’hagi 
fet la reserva. A més, al mateix carnet de la biblioteca podrà carregar-hi  saldo per 
gestionar-se les impressions, que no s’abonaran al taulell,  com fins ara. 
 
 
El mercat municipal, en plena activitat: dissabte r egala el llibre Del mercat a la 
taula i estrena nou web www.mercatsantceloni.cat  
 
 
El dissabte 16 d’abril, les parades del mercat municipal de Sant Celoni regalaran a la 
seva clientela el llibre Del mercat a la taula. Receptes de baix cost. Aquesta recopilació 
de receptes de cuina sorgeix del concurs que es va organitzar l’any passat entre la 
clientela dels mercats municipals de la província de Barcelona. Les receptes 
guanyadores de Sant Celoni varen ser el pollastre de pagès amb samfaina de Teresa 
Puig De Salicrú i l’escudella d’oli de Maria Dolors Blanché Pou.  
 
El mercat estrena també nou web  on la clientela podrà trobar informació general sobre 
els horaris i serveis del mercat, sobre cadascuna de les parades, l’agenda d’actes i un 



apartat del racó del mercat en el que hi trobareu un recull de receptes, productes de 
temporada, etc. i on podeu fer arribar les aportacions que vulgueu compartir amb la resta 
de clients. Us convidem a visitar-la a www.santceloni.cat/mercatmunicipal 
 
 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/ag enda 


