
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 30 de juny 

 
 

• Al voltant d’un miler de nens i nenes participen al s casals d’estiu 
organitzats per escoles, entitats esportives i la c ol·laboració de l’Ajuntament  

 
• Noves parades del Bus urbà a la Porta de Ponent i a l Centre de Dia. L’ús del 

transport públic continua augmentant al municipi 
 

• Comencen els Dijous a la Fresca 2011! No te’n perdi s ni un! L’ajuntament 
programa un espectacle cultural cada dijous de juli ol i agost 
 

• Finalitza el primer curs acadèmic de l’Escola d’Adu lts al nou equipament de 
Sax Sala  

 
 

 
 

 
 
Al voltant d’un miler de nens i nenes participen al s casals d’estiu organitzats per 
escoles, entitats esportives i la col·laboració de l’Ajuntament  
 
Aquest estiu, uns 1.000 nens i nenes del municipi, d’edats compreses entre 3 i 17 anys, 
s’han inscrit als casals d’estiu de Sant Celoni, organitzats per escoles, entitats esportives 
i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquests casals acolliran 
participants a finals de juny, el mes de juliol i fins i tot, algun oferirà una oferta per la 
última setmana d’agost. 
L’Ajuntament de Sant Celoni, escoles i entitats esportives han treballar conjuntament per 
oferir una oferta d’activitats àmplia, diversa i atractiva per infants i joves; tenint en compte 
el lleure, la formació i l’esport. Aquest projecte compartit, a més a més, de reforçar i 
consolidar la comunitat educativa del municipi, pretén donar resposta a les necessitats 
reals de les famílies en el període estiuenc, sense oblidar els interessos i les motivacions 
d’infants i joves. 
Les entitats que han organitzat i han col·laborat amb l’Ajuntament de Sant Celoni, a 
través de la comissió d’activitats d’estiu 2011, són les següents: AMPA Escola L’Avet 
Roig, AMPA Escola Josep Pallerola i Roca, AMPA Escola La Tordera, Ampa Escola 
Soler de Vilardell, Club Bàsquet Sant Celoni, Club Esportiu Sant Celoni, Club Tennis 
Sant Celoni, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La Salle, Penya Barcelonista Sant Celoni i 
Centre Esportiu i Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes-UFEC. 
com a novetat d’aquest estiu 201, les entitats han organitzats activitats puntuals 
adreçades a nens i nenes d’altres casals, per tal que els participants inscrits en altra 



casals puguin coneixes i compartir experiències comunes a través d’una jornada 
esportiva de futbol, bàsquet tennis, gimcana o espectacle artístic,. 
Tanmateix, l’Ajuntament de Sant Celoni ha concedit ajuts socials per les activitats d’estiu 
a 64 nens i nenes del municipi per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i que cap infant 
i jove es quedi sense casal. 
 
 
Noves parades del Bus urbà a la Porta de Ponent al Centre de Dia  
L’ús del transport públic continua augmentant al mu nicipi 

A partir d’aquest divendres 1 de juliol, la línia de Bus urbà incorporarà dues noves 
parades. La parada 21, situada a la plaça de Mercè Rodoreda desapareix i es trasllada a 
la Porta de Ponent, en ple Centre comercial Altrium. Aquest trasllat no afecta les 
expedicions a la Batllòria i a les Urbanitzacions del Montnegre, que mantenen la parada 
a la marquesina de Mercè Rodoreda.  

Per altra banda es crea una nova parada al Recinte Moncanut (Centre de dia Indaleci 
Losilla i la nova seu del l'Associació Neurològica Amics Baix Montseny). El Bus urbà 
arribarà a aquesta parada 4 vegades al dia, coincidint amb els horaris d'entrades i 
sortides d’aquests serveis. A totes les parades hi ha disponible un plànol de parada i 
l'horari complet del servei de Bus urbà. 

Continua augmentant l’ús del Bus urbà 
 

Les dades de creixement de l’ús del transport públic experimenten creixement arreu i de 
forma molt notable a Sant Celoni. Darrerament l’Associació de Municipis amb Transport 
Urbà ha fet pública l’evolució interanual que en municipis de menys de 50.000 habitants 
com el nostre és de l’1,32% en nombre de viatges. La realitat però és que l’ús a Sant 
Celoni, en el mateix període de comparació, ha crescut un 17,5%. Una dada que no és 
aïllada, atès que el mesos de gener, febrer i març, el creixement s’ha situat en el 30,9%, 
25,7% i 30,1%, respectivament. Els celonins i celonines, doncs, es van incorporant 
progressivament a l’ús d’aquest mitjà que permet estalviar energia i pacificar el trànsit al 
nucli urbà. 

 
 
 
Comencen els Dijous a la Fresca 2011! No te’n perdi s ni un!  
L’ajuntament programa un espectacle cultural cada d ijous de juliol i agost 
  
Dijous 7 de juliol torna la programació dels Dijous a la Fresca amb Bàrbara i els 
morenos , és a dir, en Mau Boada (Zeidun, Les Aus, Esperit!) i en Joan Pons (El Petit de 
Ca l’Eril) considerats dos dels millor músics catalans del folk-pop-rock-experimental del 
moment i la Bàrbara Van Hoestenberghe que cantarà cançons popular infantils, a les 10 
de la nit, als jardins de la Rectoria Vella... històries d’aquí i d’allà, amb música tradicional 
i moderna per a tota la família, a les 10 de la nit, als jardins de la Rectoria Vella. 
 
Dijous, 14 de juliol...  Shake! Shake! Shake!  L’Adrià Mascarell i la Noemí Díaz, o dit 
d’una altra manera, la companyia Pakipaya, venen expressament des de Bèlgica per 
presentar el seu últim espectacle, tècniques de quadre aeri i màstil xinès en una recerca 
constant de l’humor, reptes i interacció amb l’espectador caracteritzen aquesta fusió de 
circ i teatre burlesc. Serà a les 10 de la nit, a la plaça de la Biblioteca. 
 
La primera projecció de la programació arriba directament del Festival de cinema de 
muntanya de Torelló. És “The Asgrad Project”,  que va rebre el Gran Premi en l’edició 



de l’any passat. Tres escaladors viatgen fins a l’illa de Baffin, per escalar un dels seus 
fiords, la Torre Asgard, i llançar-se amb paracaigudes des del cim. Una aventura extrema 
en un paisatge increïble. Com tot el cinema, serà a les 10 de la nit, a la plaça d’en Nicola. 
 
El mes de juliol acabarà amb percussió a ritme de la batucada de Brincadeira . Una 
formació nascuda el 2004  al parc de la Ciutadella de Barcelona, que tenen com a eix 
motriu la fusió i l’expressió corporal, però, que no només fan música i espectacle, porten 
al darrera tot un projecte social molt interessant que van engegar a finals de 2008 en un 
viatge que van fer a Brasil; des de 2010 col·laboren estretament amb l’associació 
A.S.E.O, un orfenat de Burkina Faso. A les 10 de la nit, als jardins de la Rectoria Vella. 
 
El primer dijous d’agost... els Mumusics Circus  venen a presentar-nos el seu nou 
espectacle “Roda”. En Marçal Calvet i l’Ivan Vergés són els Mumusics en aquesta 
ocasió; ells dos fusionen música, dansa, joc d’actor i acrobàcies per  tal d’arribar a un 
llenguatge d’expressió únic i harmoniós. Serà a les 10 de la nit, a la plaça de la 
Biblioteca. 
 
Dijous, 11 d’agost, música de Keympa , un grup de música folk d’arrel gallega, atlàntica i 
mediterrània, fusionada amb les músiques modernes i interpretades en català, gallec, 
castellà i anglès. A les 10 de la nit, als jardins de la Rectoria Vella. 
 
Cine per a tothom , dijous, 18 d’agost, a les 10 de la nit, a la plaça d’en Nicola. Els 
millors curts de Pixar Animations Studios, fets entre 1984 i 2007. Agradarà tant a grans 
com a petits!! 
 
I per acabar, l’Ateneu Popular 9 Barris portarà el seu espectacle del 15è Circ d’Hivern , 
adaptat a carrer; El Circ d’Hivern, fàbrica de creació de circ, és el projecte més important 
del programa de suport al circ català contemporani de l’Ateneu Popular 9 Barris. Cada 
espectacle del Circ d’Hivern és diferent i específic, tot partint de la mateixa premissa: 
oferir un espectacle de circ contemporani, inèdit i per a tots els públics. El Circ d’Hivern 
compta cada any amb un equip artístic únic, vingut del món del circ però també del de la 
dansa, el teatre i la música. Si voleu veure tècniques de circ com les verticals, la bàscula 
i els malabars, la roda cyr o la perxa xinesa... Serà l’últim dijous d’agost, a les 10 de la 
nit, a la plaça de la Biblioteca. 

 
 
 

 
Finalitza el primer curs acadèmic de l’Escola d’Adu lts al nou equipament de Sax 
Sala  
 
L’Escola d’Adults tanca el curs 2010-2011 amb els actes de cloenda que es van iniciar 
amb la inauguració de l’exposició de les obres dels alumnes de Dibuix i Pintura, a Can 
Ramis el dia 16 de juny, i que restarà oberta fins el 3 de juliol. L’exposició consta de 
quaranta-sis obres de vint-i-un alumnes realitzades amb diferents tècniques. A l’endemà 
es va fer un sopar a la pista annexa de Sax Sala al qual es va convidar a participar a tot 
l’alumnat matriculat al curs; més de 100 persones, alumnes, professors, acompanyants i 
altres professionals de Sax Sala van poder compartir una estona molt agradable, que va 
acabar amb ball a la mateixa pista.  

 
Enguany, les més de cinc-centes persones que s’han matriculat als diferents 
ensenyaments han pogut gaudir durant el curs del nou equipament de Sax Sala, cosa 
que ha estat valorada molt positivament, tant pels alumnes com pels professionals del 
centre. Igualment, es ressalta l’aprofitament de la majoria de persones inscrites en els 



diferents cursos, obtenint el respectiu diploma d’assistència, i  en els cursos d’accés al 
sistema reglat es destaca un nombre important d’alumnes que han obtingut una titulació 
o han superat les proves per poder-se incorporar a la formació professional o a la 
universitat. 

 
 
 

 


