
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 20 d’abril de 2011 

 
 

• Punt 7 ràdio es trasllada a un nou equipament prepa rat tecnològicament i 
accessible 

• El dia de Sant Jordi es presentaran dos llibres edi tats per l’ajuntament de 
Sant Celoni a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis :  La vila de Sant Celoni i 
el Montseny celoní. Una cruïlla entre dos monts i el conte  L’espasa d’en 
Soler de Vilardell  

• Cercavila a la roca del Drac amb el gegantó i el dr ac de Vilardell  
• L’Observatori de la Tordera s’explica a la Batllòri a 
• Presentació del llibre Piles i súties. Recull de cultura oral del Montnegr e (III), 

de Daniel Rangil 
• S’inicia el període de preinscripció a l’Escola bre ssol municipal i a les 

escoles bressol privades de Sant Celoni 
• L’ajuntament organitza una Setmana TIC per promoure  l’ús de les noves 

tecnologies 
• Dijous 28 d’abril: Prova de sirenes d’accident quím ic a Sant Celoni i la  

Batllòria  

• AGENDA 
 

 
 
Punt 7 ràdio es trasllada a un nou equipament prepa rat tecnològicament i 
accessible  
 
L'emissora municipal de Sant Celoni, Punt 7 ràdio deixa els estudis que l’han vist créixer, 
al segon pis de Can Ramis, i es trasllada aquesta setmana a un nou equipament, més 
ben preparat tecnològicament i accessible, a la planta baixa de Can Ramis amb entrada 
pel carrer Sant Josep. El dia de Sant Jordi de 5 a 9 del vespre, es podran visitar les 
instal·lacions i qui ho desitgi, podrà fer de locutor i felicitar la diada gravant un missatge, 
una poesia, una cançó...  
 
El nou edifici de la ràdio té dues plantes, amb un total d’uns 292 m2 construïts, situat a la 
part del pati de Can Ramis. La coberta de l’edifici és plana i enjardinada per millorar les 
condicions d’aïllament. Per la banda del carrer Sant Josep té un porxo que el connecta 
amb l’edifici de la nova Sala Bernat Martorell i separa el pati del carrer de Sant Josep. 
 
La ràdio es distribueix en les dues plantes de forma que a partir de l’accés situat a planta 
baixa es troba un vestíbul/sala d’espera d’uns 18m2, des d’aquests es pot accedir a 
l’estudi principal d’uns 18m2 que disposa del seu control (13m2) i està en contacte visual 
amb el carrer i el pati de Can Ramis a través de finestrals. Al costat invers de la planta es 
troba la sala de redacció d’uns 27m2 i la sala d’edició i elements tècnics de l’emissora 
d’uns 20m2. La planta primera a la qual s’accedeix per una escala que disposarà d’un 



dispositiu per pujar cadires de rodes disposa del segon estudi (16m2) amb el seu control 
(7m2), un petit magatzem-arxiu de 8m2 i una sala comuna per a col·laboradors oberta 
d’uns 54m2. 
 
Des de la primera emissió el 1981, l’emissora ha passat per èpoques ben diferents. Avui, 
Punt 7 ràdio s’ha convertit en l’emissora local més escoltada del Vallès Oriental 
segons l’informe del 2010 del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Un èxit col·lectiu 
de tots els qui al llarg d’aquests 30 anys han fet créixer d’una manera o altre l’emissora 
municipal.  
 
Punt 7 ràdio emet les 24 hores del dia: De les 7 del matí fins les 9 del vespre es combina 
la radiofórmula musical  i els espais informatius . Inclou els Info 7, els informatius 
locals que s'emeten a les 8 del matí, a 2/4 de 2 del migdia i 2/4 de 9 del vespre de dilluns 
a divendres. A més, també es realitzen butlletins horaris i agendes culturals (a les 9, a les 
12, a les 17 i a les 19 hores). S’aposta per la informació local amb col·laboracions 
setmanals de diferents clubs esportius com la secció d’hoquei del Club Patí Sant Celoni, 
de l’UD Pitres, Club Esportiu Sant Celoni, Karate Club Just i amb recomanacions 
literàries fetes per les llibreries Alguer 7 i Els 4 gats o la cartellera dels cinemes.  
 
 
De 9 del vespre a les 11 de la nit és l'espai pels programes , realitzats per persones 
col·laboradores: L'habitació dels pares (Programa dedicat a tractar problemes i situacions 
entre pares i mares i els seus fills i filles de totes les edats amb Núria Lleonart. S’emet els 
dimecres a les 21 h i els divendres a les 22 h); Sardana a fons (Programa dedicat al món 
de la sardana i la cobla amb Fali Jiménez. El podeu escoltar els dijous a les 22 h i els 
diumenges a les 9 h); Tirant de llibres, programa de literatura amb Francesc Pina, Jordi 
Plens i Joan Rubiralta amb emissió els dilluns a les 21.00h i el dimecres a les 22 h; Ràdio 
efecte (magazine dels alumnes del col·legi Avet Roig emès els dijous a les 21.30 h); Sant 
Celoni es mou (Programa dedicat a conèixer les entitats celonines amb Laia Coll que 
podeu escoltar els dimarts a les 21h i els divendres a les 21.30 h); Sessions'n'ràdio 
(Programa per conèixer més a fons els grups que participen al Sessions'n'sona, 
divendres a les 21 h i els dimarts a les 22 h); Cinèfils en acció (Programa de cinema amb 
novetats de les cartelleres, curiositats, debats... amb Laura Matallana i la col·laboració 
de  Joan Soler i Sergio Montesinos. S’emet els dimarts a les 21.30 h i dijous a les 21 h) 

 
A més de la graella de programació estable, l’emissora retransmet en directe els plens 
municipals i emet programes especials per Sant Jordi, la Mostra d’entitats, la Festa 
Major, commemoracions de diades especials, eleccions, etc. 

De les 12 de la nit fins les 7 del matí es pot escoltar la radiofórmula musical nocturna. 

 
El dia de Sant Jordi es presentaran dos llibres edi tats per l’ajuntament de Sant 
Celoni a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis  
 
La vila de Sant Celoni i el Montseny celoní. Una cr uïlla entre dos monts 
Autors: Josep Pujantell, Sergi Travessa, Martí Boada, Geòrgia Rodoreda 
Editat per: Ajuntament de Sant Celoni  
Preu:  18 € 
 
En aquest llibre es fa una anàlisi socioambiental del nucli urbà de Sant Celoni i també de 
la zona celonina del Montseny. Es fa una descripció del nostre sistema urbà i del 
creixement i transformacions que l’han anat modulant; l’evolució demogràfica i les 



activitats econòmiques, així com el que s’anomena metabolisme urbà, que fa referència a 
l’ús i consum de recursos materials i energètics.  

És el cinquè i darrer volum de la sèrie Sant Celoni, Natura i Societat, editada per 
l’Ajuntament de Sant Celoni, gràcies al conveni de col·laboració entre aquest i l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Es presentarà dissabte 23 d’abril a les 12 del migdia a la nova Sala Bernat Martorell de 
Can Ramis. 
 
L’espasa d’en Soler de Vilardell 
Autors: Pol Cunyat (il·lustracions) i Josep Busquet (text adaptat) 
Editat per: Ajuntament de Sant Celoni  
Preu: 5 € 
Conte que narra la llegenda d’en Soler de Vilardell, un important cavaller celoní  que fa 
molts i molts anys va matar el drac que assolava la vila amb l’ajuda d’una espasa de 
virtut, que suposadament li va entregar el mateix Sant Martí. 
 
“Segons la llegenda, fa molt temps la gent de Sant Celoni vivia amb por perquè un drac 
ferotge tenia el seu cau ben a prop del camí ral...” 
 
Es presentarà i s’explicarà dissabte 23 d’abril a les 6 de la tarda a la nova Sala Bernat 
Martorell de Can Ramis i tot seguit, xocolatada per a tothom acompanyats pel gegantó 
Soler de Vilardell i el Drac. 

 
 
Cercavila a la roca del Drac amb el gegantó i el dr ac de Vilardell  
 
Data: dissabte, 16 d’abril de 2011, de 2/4 d’11 a 1 del migdia 
Organitza: Colla de Diables 
 
Després d’un esmorzar amb la Colla de Diables a la plaça de la Vila, el Drac de Vilardell i 
el gegantó de l’escola Soler de Vilardell van sortir cap a la roca acompanyats per unes 
200 persones entre petits i grans. La passejada, molt festiva i animada pels diables, va 
fer sortir la gent als balcons per saludar els personatges llegendaris. Un cop a la roca del 
Drac, en Josep M. Abril va recordar la llegenda i, tot seguit, la gent va desplaçar-se fins 
la font de Sant Jordi, dos centenars de metres més enllà de la roca, per conèixer i gaudir 
d’aquests dos indrets. En tornar a la plaça de la Vila tothom va poder refer-se amb un 
refrigeri organitzat per la Colla de Diables. 
 
L’entorn de la roca del Drac i la font de Sant Jordi ha estat recentment endreçat per 
l’Ajuntament de Sant Celoni amb el permís i bona disposició dels propietaris, el Sr. Joan 
Coll i la família Ginesta Álvarez de Lara. L’objectiu és traçar, properament, un itinerari 
senyalitzat que vagi des de la roca del Drac fins a l’església de Sant Llorenç de Vilardell. 
 
 
 
L’Observatori de la Tordera s’explica a la Batllòri a 
 
Data: dissabte, 16 d’abril, a les 6 de la tarda, a can Bruguera de la Batllòria 
 
Amb un públic reduït però molt interessat, en Sergi Travessa, investigador de l’equip del 
Dr. Martí Boada, va fer una descripció acurada del riu, i en va destacar les espècies i 
hàbitats més interessants de la conca. Després va explicar què és i què fa L’Observatori 



de la Tordera, va mostrar les diferents tècniques d’estudi del riu i va fer èmfasi en la 
necessitat de transferir els coneixements adquirits a la població. Aquest pas es fa a 
l’Observatori a través del programa PROECA, de comunicació i educació ambiental. Al 
final de la xerrada hi va haver un petit debat en què es va mostrar un acord unànime 
sobre la millora de la qualitat del riu en els darrers deu anys, així com un interès elevat 
en ampliar les tasques d’educació i comunicació ambiental a les indústries de la conca. 
 
 
Presentació del llibre Piles i súties. Recull de cultura oral del Montnegr e (III), de 
Daniel Rangil  
 
Data: diumenge 17 d’abril a les 12 del migdia a la Rectoria Vella 
 
Aquest interessant llibre de Daniel Rangil és el tercer volum dedicat al Recull de la 
cultura oral del Montnegre, duta a terme amb paciència per l’autor al llarg de 18 anys i 
mitjançant les entrevistes a 140 persones vinculades a la serra del Montnegre. Com va 
destacar Xavier Alfaras en la presentació, la primera part del llibre tracta de les feines de 
la gent de les masies, especialment a bosc, fins els grans canvis dels anys seixanta. La 
segona part fa un recorregut pel cicle vital de la gent, i també parla de les escoles, les 
comunicacions... amb un llenguatge viu i ric, que reflecteix la parla directa dels 
entrevistats. Entre els de Sant Celoni, en aquest volum, hi ha explicacions de Pere 
Cervera, Josep Oms “Clapat”, Lluís Ibern “Peixa”... El llibre s’ha editat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni entre d’altres institucions vinculades a la 
zona. 
 
 

S’inicia el període de preinscripció a l’Escola bre ssol municipal i a les escoles 
bressol privades de Sant Celoni  

Del 2 al 13 de maig tindrà lloc el període de preinscripció a les escola bressol del 
municipi. Sant Celoni disposa de 3 escoles bressol autoritzades pel Departament 
d’Ensenyament : 

- Escola Bressol Municipal “El Blauet” 
- Escola Pascual 
- La Caseta del Bosc 

El procés de preinscripció es fa conjuntament amb totes les escoles bressol del municipi.  

Per tal de realitzar la preinscripció, s’haurà d’omplir un imprès que es pot obtenir a les 
pròpies escoles bressol, a la pàgina web de l’Ajuntament www.santceloni.cat o a la 
pàgina web del Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament . En el 
mateix imprès es pot demanar l’admissió a més d’un centre indicant l’ordre de 
preferència.  

Només es pot presentar una sol·licitud per infant, indicant l’ordre de preferència de 
cadascuna de les 3 escoles. Si es presenta més d’una sol·licitud, es perden tots els drets 
de prioritat i els punts que es puguin correspondre. La documentació s’ha de presentar al 
centre demanat en primer lloc. 

Per ser admès a l’Escola Bressol Municipal El Blauet, l’infant ha de tenir, com a mínim 16 
setmanes l’1 de setembre de 2011, és a dir, l’infant ha d’haver nascut abans del 12 de 



maig de 2011. Si aquest centre té vacants, pot admetre, durant el curs, infants a partir del 
moment que compleixin 16 setmanes. 

Calendari de preinscripció i matrícula 

El calendari detallat d’aquest procés és el següent: 

Calendari de preinsc ripció i matrícula.  

Escoles Bressol de Sant Celoni  

Curs 2011 -2012 
Fases Dates 
PREINSCRIPCIÓ: Presentació sol·licituds a les escoles bressol del 
municipi 

Del 2 al 13 de maig 

Publicació de les llistes amb el barem de l’Escola Bressol Municipal 
El Blauet 

20 de maig 

Sorteig públic a l’Escola Bressol Municipal El Blauet 24 de maig a les 9 
h. 

Publicació de les llistes baremades i ordenades segons sorteig de 
l’Escola Bressol Municipal El Blauet 

25 de maig 

Reclamacions de l’Escola Bressol Municipal El Blauet  (es lliuren a 
l’OME) 

Del 25 al 27 de maig 

Resolució reclamacions de l’Escola Bressol Municipal El Blauet 30 de maig 
Publicació de les llistes d’admesos  de totes les escoles bressol del 
municipi 

1 de juny 

Període de MATRICULACIÓ de totes les escoles bressol del 
municipi                                           

Del 6 al 10 de juny 

 
 
 
 
L’ajuntament organitza una Setmana TIC per promoure  l’ús de les noves 
tecnologies  
 
L’ajuntament de Sant Celoni organitza del 23 al 28 d’abril la Setmana TIC durant la qual 
s’oferiran diferents activitats gratuïtes i pensades per a diferents públics. La Setmana TIC 
té els objectius d’afavorir l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per 
part de tots els públics, apropar l’administració i facilitar els tràmits electrònics, i 
promoure el bon ús de les eines.  
 
Els actes programats per aquesta setmana de les TIC, que també trobareu en el 
programa de les festes de Sant Jordi, són els següents: 
 

� Dissabte 23 d’abril (tot el dia, plaça de la Vila) 
PUNT D’INFORMACIÓ TIC , on es facilitarà informació sobre el programa 
d’activitats TIC a Sant Celoni (formació, xerrades, préstec de portàtils, espai 
sense fils de Sant Celoni, ADSL a preus reduïts, acTIC...) 

� Dimarts 26 d’abril (7 de la tarda, Sala Bernat Martorell. Can Ramis) 
PRESENTACIÓ DE LA SETMANA TIC DE SANT CELONI 
I DELS SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 



Agenda de la setmana TIC, introducció a les TIC a càrrec d’en Miquel Rodríguez, 
expert en l’àmbit de les TIC i explicació dels nous tràmits electrònics amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 

� Dijous 28 d’abril (7 de la tarda, Sala Bernat Martorell. Can Ramis) 
Joves i Tic. Nous entorns d’aprenentatge, el lleure  i les relacions.   A càrrec 
de Gabriela Fretes, psicopedagoga. Seguidament, presentació del material 
interactiu per a centres educatius  dels 30 anys de la Colla de Geganters i 
Grallers de Sant Celoni. 

 
 
Dijous 28 d’abril: Prova de sirenes d’accident quím ic a Sant Celoni i la  Batllòria  
 
Dijous 28 d’abril a les 12.20 del matí, s’activaran en proves les sirenes d’avís d’accident 
químic situades a Sant Celoni i la Batllòria i a les 12.30 h sonarà la fi de l’alerta. Amb 
aquest tipus de prova, que es fa de forma periòdica a tot Catalunya, es pot valorar 
l’efectivitat del sistema i millorar-lo en allò que calgui, comprovar les cobertures de les 
zones poblades i familiaritzar la població amb aquest tipus d’alerta. El sistema d'avís va 
destinat a la gent que es troba al carrer perquè, en un cas real d’activació de les sirenes, 
reconegui el seu so i es confini. L’activació en alerta de les sirenes del Sector químic de 
la Tordera des del 
CECAT de Barcelona. 
 
Al sector químic de la Tordera es compta amb 2 sirenes situades al municipi de Gualba, 
3 a Sant Celoni i la Batllòria i 1 a Riells i Viabrea. 
 
Actuacions com la propera prova de sirenes són fruit del compliment de la legislació més 
avançada en matèria de prevenció d’accidents majors en indústries i preparen la 
ciutadania a ser sensibles als consells indicats i a estar sempre en disposició d’actuar 
correctament.     
 
 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni .cat/agenda  


