
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 27 de juliol  

 

 
 

• Bus urbà, també a l'agost! L’ampliació del servei s ervirà de prova pilot  
 
• L’ajuntament ha consensuat amb veïnat i entitats de  la plaça Comte del 

Montseny mesures per millorar el funcionament de la  Festa Major. Núria 
Peña, guanyadora del 21è Concurs de cartells 
 

• L’alcalde i la regidora d’Educació es reuneixen amb  Ensenyament per 
desencallar diversos temes de calendari d’obres als  centres escolars 

 
• Una família d’òlibes s’ha instal·lat al barri de Sa nt Ponç 

 
 

 
L’Ajuntament amplia el servei de bus urbà al mes d’ agost  
Es tracta d’una prova pilot 
 
Davant les reiterades peticions ciutadanes i l’important augment de viatgers durant el 
darrer mig any, l’Ajuntament de Sant Celoni ha decidit ampliar el servei de Bus urbà al 
mes d’agost. Es tracta d’una mesura experimental que, segons ha afirmat l’alcalde Joan 
Castaño, “vol atendre especialment aquells col·lectius que u tilitzen el bus per 
desplaçar-se a l’Hospital i als metges de capçalera ” .  Durant l’agost el servei 
començarà mitja hora més tard al matí, a les 7.35 h i s’aturarà una estona al migdia.  

 
Certament, les dades de creixement de l’ús del transport públic a Sant Celoni superen i 
molt la realitat d’altres municipis. Els mesos de gener, febrer, març, abril i maig el 
creixement s'ha situat en el 30,9%, 25,7% i 30,1%, 17,5% i 37,1% 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.  
 
 

 
 
L’ajuntament ha consensuat amb veïnat i entitats de  la plaça Comte del Montseny 
mesures per millorar el funcionament de la Festa Ma jor   
 
Aquestes darreres setmanes, l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha reunit amb la junta del 
Mercat Municipal, la UBIC, l’Hospital de Sant Celoni, l’Associació de veïns del carrer 
Major de Dalt i la parròquia de Sant Martí de cara a millorar el funcionament de la Festa 
Major que enguany emplaça les barraques i concerts a la zona de la plaça Comte del 



Montseny. De les diferents reunions, i amb la voluntat de minimitzar al màxim les 
possibles molèsties, s’han recollit diferents demandes i s’ha acordat: garantir l’accés al 
pàrquing del Mercat municipal el divendres 9 a la tarda i el dissabte 10 al matí; no es 
faran proves de so quan hi hagi missa a l’església; es faran notes informatives 
específiques per als familiars del Centre Sociosanitari i els clients del Mercat Municipal i 
s’ampliarà l’horari de les terrasses de bar fins les 2 h de la matinada. 
 
En aquesta línia, el 29 de juny, l’endemà mateix de la reunió de tancament del programa 
de la festa, es va distribuir una nota informativa a tots els veïns i veïnes de la zona 
informant de la proposta d’emplaçament i facilitant un telèfon de contacte per resoldre 
dubtes o consideracions.  
El muntatge de la zona de barraques i concerts s’iniciarà el dijous a la tarda i per aquest 
motiu a partir del dijous 8 de setembre al migdia es faran les diferents modificacions de 
mobilitat: canvi de direcció del carrer Abat Oliva, Balmes i Verge del Puig; restriccions de 
trànsit d’un tram del carrer Sant Martí, carrer Campins i carretera de Campins i la 
prohibició d’aparcament en algunes zones. El desmuntatge de tots els elements de la 
festa es farà durant el dilluns 12 al matí, i un cop feta la neteja viària a fons s’obrirà 
progressivament el trànsit dels carrers tallats.    
 
Pel que fa a l’emplaçament de la fira d’atraccions , que se situarà a l’esplanada del final 
de carrer Esteve Cardelús,  l’ajuntament s’ha reunit també amb l’Associació de veïns del 
Residencial Esports i, entre d’altres s’ha acordat l’horari de tancament de la fira, que serà 
fins la una de la matinada, i s’està valorant la possibilitat de condicionar-hi una zona de 
pàrquing.  
 
Núria Peña, guanyadora del 21è Concurs de cartells 
 
El 21è Concurs de cartells de Festa Major ha reunit enguany 31 propostes. El jurat 
format per representants de Colla de Bastoners Quicó Sabaté, la Colla de Diables de 
Sant Celoni, l’Associació Neurològica Baix Montseny, la regidora de Cultura, i tècnics 
municipals van escollir el cartell de Núria Peña Pio. El lliurament del premi tindrà lloc a 
Can Ramis divendres 9 de setembre a les 8 del vespre durant la inauguració de 
l’exposició de tots els cartells presentats al concurs d’enguany. Precisament, el mateix 
divendres la biblioteca l’Escorxador inaugurarà l’exposició Sant Celoni està de festa! Els 
programes de Festa Major: de 1939 a 2011 que es podrà visitar fins el 9 d’octubre. 
 
 
 
L’alcalde i la regidora d’Educació es reuneixen amb  Ensenyament per desencallar 
diversos temes de calendari d’obres als centres esc olars del municipi  
 
L’alcalde Joan Castaño i la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, es 
van reunir divendres 22 de juliol amb representants del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, concretament amb el director general de centres públics, Jordi Roig i el 
director dels Serveis Territorials de Maresme – Vallès Oriental,  Josep Vicent Garcia, per 
desencallar diversos temes vinculats al calendari d’obres als centres escolars del 
municipi. Abans de començar la trobada, Joan Castaño va exposar que els temes a 
tractar estaven acordats amb tota la comunitat educ ativa en el Consell Escolar 
Municipal i aprovats per ple per unanimitat de tots  els grups polítics.  A la reunió es 
van tractar els següents assumptes: 
 

• Unanimitat de la comunitat educativa de Sant Celoni  en tots els temes 
vinculats amb la planificació educativa del model 3 -16 al municipi : equip de 
govern i la resta de grups municipals, escoles, associacions de pares i mares. 



• L’escola Soler de Vilardell  ocupa un espai provisional a l’antic edifici Puigdollers 
i la creixent necessitat d’escolarització fa indispensable disposar al més aviat 
possible de l’edifici definitiu al nou solar a tocar de l’institut. Davant les dificultats 
pressupostàries del Departament d’Ensenyament caldrà valorar possibles vies de 
finançament per disposar de l’edifici el curs 2012-2013. 

• L’institut escola Josep Pallerola  hauria de ser una realitat ben aviat per tal de 
garantir la consolidació del model 3-16. Malauradament les dificultats 
pressupostàries del Departament no permeten concret ar una data  per 
adjudicar la redacció del projecte i la posterior construcció de l’obra.   

• Imprescindible millorar les instal·lacions de l’ins titut Baix Montseny,  
especialment els espais on s’ubica el cicle de grau mitjà d’electromecànica. La 
millora dels espais han de permetre ampliar l’oferta de formació professional al 
municipi. 

• El Departament d’Ensenyament està redactant el projecte executiu de les pistes 
poliesportives de l’escola Montnegre  i l’obra s’executarà durant l’any 2012. Així 
mateix, es confirma la dotació econòmica del Departament d’Ensenyament, la 
secretaria General de l’Esport i l’Ajuntament de Sant Celoni per construir el 
pavelló/gimnàs a la Batllòria, l’equipament està disponible l’any 2013. 

• Durant l’estiu el Departament d’Ensenyament repararà la teulada de l’escola la 
Tordera (problema de degoters) ; l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera col·laboraran en el finançament de l’obra.    

 
 
 
Una família d’òlibes al barri de Sant Ponç  
 
L’atenció i observació d’uns veïns ha permès detectar un niu d’òlibes al barri de Sant 
Ponç de Sant Celoni. Els seus hàbits nocturns i la seva discreció han fet que fins ara no 
s’hagués detectat, però a l’estiu, quan aquests ocells estan criant els polls i la gent té les 
finestres obertes, es pot sentir la seva veu insistent: un llarg i fantàstic xiscle. 
 
L’òliba (Tyto alba), és un rapinyaire nocturn inconfusible pel color blanc de les seves 
parts inferiors del cos i de les ales. La cara, també blanca, té forma de cor amb uns ulls 
grans i negres. A Catalunya ocupa bona part del país exceptuant les zones de muntanya 
i les grans àrees boscoses. 
 
L’òliba s’alimenta de petits rosegadors, per això necessita espais oberts on caçar i aporta 
beneficis als pagesos i habitants dels llocs on viu: és un raticida natural perfecte! Els llocs 
originaris de nidificació són els talussos, penya-segats o grans arbres buits, però els 
forats i llocs tranquils de construccions humanes li han permès expandir-se.  
 
Tant a Catalunya com a bona part dels països europeus s’ha constatat una disminució de 
l’espècie en els darrers anys, causada probablement per la urbanització de planes 
agrícoles, l’ús de plaguicides, l’abandonament d’espais oberts en zones forestals, 
l’atropellament i la manca de llocs adients per a la cria. Per això és una espècie protegida 
per la llei i, per tant, no es pot pertorbar el seu lloc de nidificació ni tampoc la seva 
activitat. 
 


