
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 21 de setembre de 2011  

 

• Sant Celoni sol·licita a la Generalitat l’allargame nt de la línia R8 fins el municipi. 
L’alcalde demana una entrevista amb el conseller Re coder per tractar el tema 

• L’Ajuntament organitza dues visites guiades a Sant Celoni aquest cap de 
setmana dins les Jornades Europees del Patrimoni  

• El 30 de setembre acaba el termini de presentació d e projectes de la primera 
edició dels Premis Sant Celoni d’Emprenedoria i Emp resa 

 
 
Sant Celoni sol·licita a la Generalitat l’allargame nt de la línia R8 fins el municipi  
L’alcalde demana una entrevista amb el conseller Re coder per tractar el tema 
 
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, ha sol·licitat una entrevista al conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, per tractar sobre l’ampliació fins a l’estació del 
municipi de la línia R8 de Renfe, que enllaça les estacions de Martorell i Granollers-
Centre, amb parada a les estacions de Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat del Vallès, 
Cerdanyola Universitat, Mollet-Sant Fost i Montmeló. 
  
La nova línia R8, estrenada a finals d’agost, suposa una millora en la comunicació de les 
comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, sense necessitat 
de fer transbordament o passar per la ciutat de Barcelona, descongestionant-ne les vies 
d’accés fent servir l’antic ramal de mercaderies i sectors de línies R4 i R2. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, a l’igual que altres municipis del Baix Montseny, considera 
de gran importància tenir accés a aquesta línia R8 del servei de rodalies de Catalunya 
que a més de suposar un clar benefici per als estudiants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, permetria augmentar les freqüències de pas dels trens i, així, vertebrar millor 
la comunicació amb els municipis veïns. 
 
De fet, en la presentació de la línia, des del mateix servei de rodalies es va plantejar el 
nou recorregut com a primera fase d’una futura ampliació de la línia interior, que podria 
arribar fins a l’estació de Sant Celoni.  
 
En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha sol·licitat una visita de cara a 
exposar l’intères del municipi perquè això sigui una realitat quan abans millor.  
 
 
 
 



L’Ajuntament organitza dues visites guiades a Sant Celoni aquest cap de setmana 
dins les Jornades Europees del Patrimoni  
 
Coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren aquest cap de 
setmana 24 i 25 de setembre, l'Ajuntament de Sant Celoni proposa dues visites guiades 
per conèixer la història de Sant Celoni a través del seu patrimoni arquitectònic. Les 
visites estan obertes a tothom i són gratuïtes.  
 
Pertegàs i la força. Un passeig pel Sant Celoni med ieval. Visita guiada   
Dissabte, 24 de Setembre a les 6 de la tarda 
Punt de trobada: parc de la Rectoria Vella 
Iniciarem l’itinerari guiat al parc de la Rectoria Vella, visitarem Sant Martí de Pertegàs, 
antiga parròquia de la vila d’origen romànic, i el casal gòtic de la Rectoria Vella. 
Seguidament anirem al barri de la Força o nucli fortificat medieval. Es visitarà la torre de 
la Força, al carrer de les Valls. L’itinerari finalitzarà a la capella romànica de Sant Ponç, 
de l’antic hospital de mesells o leprosos. 
 
L’església parroquial de Sant Martí i l’esplendor d el barroc. Visita guiada   
Diumenge, 25 de Setembre a les 6 de la tarda 
Punt de trobada: pl. de l’Església 
La visita s’inicia davant la magnífica façana de  l’església, amb la decoració esgrafiada 
barroca (1762) més destacada de Catalunya. Està estructurada en forma de retaule, amb 
representacions de les virtuts, àngels músics, el cel... L’itinerari segueix a l’interior del 
temple i acaba amb la pujada al campanar, que permet unes vistes espectaculars de la 
vila i el seu entorn natural. 
 
 
El 30 de setembre acaba el termini de presentació d e projectes de la primera edició 
dels Premis Sant Celoni d’Emprenedoria i Empresa  
 
El termini de presentació de les candidatures a la I Edició dels Premis Sant Celoni 
d’Emprenedoria i Empresa  convocats per l’Ajuntament de Sant Celoni s’acaba el 30 de 
setembre . Aquest premis tenen com a finalitat distingir i fomentar la creació i 
consolidació d’activitats empresarials exemplars del territori. Les categories dels Premis 
són les següents: 
 
1. Millor projecte jove:  Per a estudiants d’ESO i batxillerat de les escoles del municipi 

que hagin elaborat un pla d’empresa. 
Premi: Lot de productes informàtics per un valor de 250 euros. 
 

2. Millor pla d’empresa: Per a persones emprenedores que tinguin una idea de negoci 
per desenvolupar al Baix Montseny i que no hagin iniciat encara l’activitat 
empresarial. 
Premi: Un any gratuït al Viver d’empreses de Sant Celoni. 

 
3. Millor empresa de nova creació: Poden participar empreses constituïdes com a 

persona física (autònoms o Societats Civils Privades) o bé persones jurídiques 
(empreses mercantils: SL, SA, COOP, Societats laborals). Inici d'activitat a partir de 
l'1 de gener de 2008 amb domicili social al Baix Montseny. 
Premi: Beca de formació empresarial a una escola de negocis per un import de 1.600 
euros i un curs de coaching en veler. 



 
4. Millor empresa consolidada: Poden participar empreses constituïdes com a persona 

física (autònoms o Societats Civils Privades) o bé persones jurídiques (empreses 
mercantils: SL, SA, COOP, Societats laborals). Inici d'activitat abans de l'1 de gener 
de 2008  que aportin valor afegit al territori i hagin posat en pràctica accions de 
responsabilitat social corporativa (mediambientals, ocupacionals, etc.) 
Premi: Placa distintiva i difusió del reconeixement 
 

Les empreses, autònoms i emprenedors interessats en presentar-s’hi trobaran més 
informació i el formulari d’inscripció a www.santceloni.cat/premisempresa 
 
 

 
 


