
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 24 de novembre de 2011  

 
 

• Acte d’inauguració del Pont de la Tordera a la Batl lòria aquest diumenge 27 
de novembre a les 12.30 h 

 
• Divendres 25 de novembre a les 12.20 h, nova prova de sirenes d’accident 

químic. La ciutadania no cal que faci res. 
 

• Reunió de treball entre l’Ajuntament i el Parc del Montnegre i el Corredor 
 

• Sant Celoni participa en el gran recapte d’aliments  a Catalunya. La recollida 
es farà durant el divendres 25 a la tarda i el diss abte 26 durant tot el dia a 
diferents supermercats   
 

• Sant Celoni commemorarà un any més el Dia Internaci onal contra la 
Violència vers les dones. Es programen actes per di vendres 25 a la Batllòria 
i dissabte 26 a Sant Celoni 
 

• Titelles per la integració aquest dissabte 26 de no vembre a les 4 de la tarda 
a la plaça de la Vila, amb motiu del Dia Internacio nal de les persones amb 
discapacitat 
 

• 25 grups s’incriuen al Sessions’n’sona 2011-2012 
 

• Dimarts vinent a Punt 7 Ràdio, darrera entrevista a ls grups municipals amb 
l’alcalde Joan Castaño  
 

• Prova pilot en la recollida de vidre als bars de la  plaça del Bestiar 
 
 
 

 
Acte d’inauguració del Pont de la Tordera a la Batl lòria aquest diumenge 27 de 
novembre a les 12.30 h  

Aquest diumenge a les 12.30 h tindrà lloc l’acte d’inauguració del Pont de la Tordera. 
Amb aquest accés, la gent del Montnegre i la Batllòria recuperen una via segura de 
comunicació.  Aquesta setmana s’han fet les darreres proves de seguretat i tot està a 
punt per obrir-se al trànsit de vehicles i vianants.   

Per celebrar-ho, s’ha convocat a tothom qui hi vulgui assistir a les 12.30 h  a 
l’aparcament del Camp de Futbol per anar tots junts fins el pont. S’acabarà l’acte amb un 
vermut popular.  



El nou pont té 100 metres de longitud amb una amplada de 7,5m (6,5m. útils entre 
barreres), dels quals 3 metres corresponen a l'ampla de calçada, i 3 metres a l'ample pel 
pas de vianants i bicicletes, amb una protecció de mig metre entre ells. 

Les obres han tingut una durada de 10 mesos i un cost de 1.127.890,68 euros a càrrec 
de l'Ajuntament. 

 
 
 
Divendres 25 de novembre a les 12.20 h, nova prova de sirenes d’accident químic  
La ciutadania no cal que faci res 
 
El proper divendres 25 de novembre  es durà a terme a Sant Celoni una prova de so de 
les sirenes de la xarxa general d’alarmes i comunicacions de protecció civil adscrita al 
Pla del Sector Químic de Catalunya, PLASEQCAT.  
 
Els horaris previstos d’activació són els següents:  

• Hora d’activació de les sirenes en alerta: 12.20 h 
• Hora d’activació de les sirenes en fi d’alerta: 12.30 h 

 
A més de Sant Celoni , també es faran sonar les sirenes a tots els municipis de 
Catalunya on hi ha instal·lades sirenes per risc químic. 
 
En el cas de Sant Celoni recordem que hi ha instal·lades un total de 3 sirenes que donen 
cobertura al nucli de Sant Celoni (Ateneu i les Borrelles) i al nucli de la Batllòria (en el 
seu límit amb el Polígon Industrial de Gualba).  
 
Els objectius d’aquest tipus d’exercici són varis: 

- Donar a conèixer i familiaritzar a la població amb els tipus de sons de les 
sirenes. 

- Avaluar la cobertura acústica de les sirenes i detectar possibles zones de 
població afectades on no se sentin les sirenes per tal de prendre les mesures 
pertinents. 

- Comprovar el bon funcionament dels sistemes d’activació de les sirenes.  
 
En aquesta ocasió, la ciutadania no ha de fer res ja que no es tracta de cap simulacre, 
sinó d’una prova de funcionament de la xarxa d’alarmes. De fet, la previsió és que aquest 
tipus de proves es segueixin de forma periòdica, cada sis mesos.  
 
 
 
Reunió de treball entre l’Ajuntament i el Parc del Montnegre i el Corredor  
 
El dia 21 de novembre, es va dur a terme la primera reunió entre representants del Parc 
Montnegre Corredor i l’Ajuntament de Sant Celoni d’aquest mandat, a la que van  
assistir, el regidor representant de l’Ajuntament al Consell Coordinador del Parc, Manel 
Bueno, el director del Parc del Montnegre i el Corredor, Antoni Bombí, i la tècnica 
municipal referent , Marta Miralles. A la trobada es van posar en comú les línies de gestió 
del parc en el territori de Sant Celoni per al proper any 2012. 
 
D’entre els temes tractats destaquen la proposta de senyalització i regulació d’accessos 
al parc en el terme de Sant Celoni i la represa de la revisió del Pla Especial de Protecció, 
que inclou la confirmació dels nous límits, la comunicació i participació ciutadana i 
l’anàlisi de la proposta de zonificació. 
 



Durant la trobada,  el director del Parc va obsequiar l’Ajuntament de Sant Celoni amb una 
seixantena de peces artesanals en forma d’aglans fetes amb fusta del Roure de Santa 
Maria, caigut el gener de 2010 arran d’una tempesta de neu. 

L’espai natural del Montnegre i el Corredor té una superfície total de 15.010 ha, de les 
quals Sant Celoni n’aporta 4.342. En formen part 13 municipis del Vallès Oriental i del 
Maresme, i és gestionat per l’Àrea de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Es 
caracteritza per ser un espai eminentment forestal, amb una elevada biodiversitat i una 
llarga història d’ocupació humana que l’ha modelat i li ha llegat un important patrimoni 
arquitectònic i cultural. Disposa d’un Pla Especial de Protecció des de 1989 que en 
l’actualitat està en procés de revisió amb la finalitat d’adequar-lo a la nova realitat i 
d’ampliar-ne els límits. 

 

 
 

 
Sant Celoni commemorarà un any més el Dia Internaci onal contra la Violència vers 
les dones  
 
Es programen actes per divendres 25 a la Batllòria i dissabte 26 a Sant Celoni 
 

L’Ajuntament de Sant Celoni per mitjà del Centre d'Informació i Recursos per la Igualtat 
de Gènere (CIRIG), ha preparat un acte per commemorar el Dia Internacional contra la 
Violència vers les dones el proper dissabte 26 de novembre a la plaça de la Vila i a Can 
Ramis, a partir de les 5 de la tarda. 

Hi participaran diverses entitats del municipi, que s'han volgut sumar en aquest acte de 
rebuig cap a totes les formes de violència que encara avui pateixen les dones arreu del 
món: el Cor de Dones de l'Escola Municipal de Música cantarà al pati interior de Can 
Ramis; l'Associació de Bocs i Cabres de Sant Celoni ballarà posteriorment a la plaça de 
la Vila; així com ho farà la Colla Bastonera Quico Sabaté; l'Associació de Dansa 
Espiritual del Ventre llegirà un poema; el Grup de Treatre Rebrot farà una lectura 
dramatitzada de fragments de la narrativa de Caterina Albert (Víctor Català); també hi 
col·laboraran altres entitats com el JASC, l'Associació Neurològica Amics del Baix 
Montseny i l'Associació de Dones Progressistes del Baix Montseny. 

Per finalitzar, el músic celoní Joan Colomo llegirà el manifest i interpretarà alguns dels 
seus temes. A més, durant l'acte, intervindrà l'alcalde Joan Castaño i el regidor de 
Comunitat, Jordi Arenas. 

A més, a la Batllòria es commemorarà aquesta diada el divendres 25 de novembre amb 
un sopar de dones. La Presidenta del Consell de Poble, Dolors Lechuga, llegirà el 
manifest i hi haurà activitats diverses com una  lectura de textos per part de membres de 
l'AMPA de l'Escola Montnegre, repartiment de llacets liles confeccionats pel grup de 
costura i exposició del mural fet pel grup de pintura. 

Per participar en el sopar, cal inscriure's a Les Casetes. Cada participant portarà 
quelcom per menjar. 

A part d'aquest acte, des del CIRIG es treballa de manera contínua i coordinada  en la 
prevenció i sensibilització contra la violència de gènere. En aquesta línia, s'imparteixen 
diversos tallers als centres educatius, així com també s'està treballant en la creació d'un 



pla de prevenció, dins el marc del protocol de prevenció i atenció a la violència de 
gènere, aprovat per ple municipal el passat 27 d'abril de 2011. 

Dades sobre violència masclista a Catalunya  (Font: Institut Català de les Dones): 

• La línia d'atenció a les dones en situació de violència (900 900 120) ha rebut, 
de gener a octubre de 2011, 8.745 trucades. D'aquestes, el 92% estan 
relacionades amb l'àmbit de violència en la parella. El 42,4% de les persones 
que han utilitzat aquest recurs, tenen entre 31 i 40 anys i la majoria de les 
trucades (un 87,6%) tractava sobre violència psicològica. 

• A data 4 de novembre, han estat 8 les dones mortes a Catalunya per violència 
masclista a l'àmbit de la parella. 

• Les denúncies interposades per violència masclista en l'àmbit de la parella han 
estat 10.209. 

 
 

Sant Celoni participa en el gran recapte d’aliments  a Catalunya  
La recollida es farà durant el divendres 25 a la ta rda i el dissabte 26 durant tot el 
dia a diferents supermercats   
 
Els dies 25 i 26 de novembre se celebra a tot Catalunya una campanya per a la recollida 
d’aliments per a famílies necessitades. Aquesta campanya està coordinada per la 
Fundació Banc dels Aliments. La situació de crisi ha fet incrementar de manera alarmant 
la demanda d’aquest recurs de primera necessitat i els organitzadors fan una crida a tots 
els ciutadans responsables a col·laborar-hi. A la darrera edició de la campanya es van 
recollir 400 mil kg, enguany l’objectiu és arribar als 800 mil. 
Els punts de recollida d’aliments se situen en supermercats de les cadenes de productes 
alimentaris que hi col·laboren.  
 
A Sant Celoni el Gran Recapte està organitzat per C àritas Parroquial, la Creu Roja i 
l’Ajuntament . Fins al moment, estan confirmats els punts de recollida a MERCADONA, 
LIDL, SIMPLY, CAPRABO i CONDIS. Els celonins i celonines que vulguin col·laborar-hi 
només han d’adquirir algun dels productes bàsics (arròs, llet, conserves de peix, oli…) 
que estaran indicats en els prestatges corresponents de l’establiment, i dipositar-los a la 
sortida. La recollida es farà durant el divendres 25 a la tarda i el dissabte 26 durant tot el 
dia.  
 
Una altra manera de col·laborar-hi és participar com a voluntari en el recapte. Els 
interessats es poden adreçar a Creu Roja 93 867 26 04 o Càritas 93 867 03 42. 

 
 
 
Companys de barri, titelles per la integració aques t dissabte 26 de novembre a les 
4 de la tarda a la plaça de la Vila  
Amb motiu del Dia Intenacional de les persones amb discapacitat 

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 
l'Ajuntament de Sant Celoni oferirà aquest dissabte 26 de novembre a les 4 de la tarda, a 
la plaça de la Vila, l'espectacle de titelles Companys de barri. 

A Companys de barri, hi intervenen cinc personatges molt diferents que, a través de les 
seves vivències i amb la participació del públic, ens mostren la diversitat de la nostra 
societat. El seu objectiu és submergir-nos en el món de la diferència i fer-nos raonar 



sobre les possibilitats de millorar l'entorn social, per convertir-lo en un lloc en què tots 
puguem viure en igualtat d'oportunitats. 

L'espectacle es dirigeix especialment als infants i les seves famílies, i està obert a tothom 
qui ho vulgui. Té una durada d'una hora. 
 
 
 
25 grups s’incriuen al Sessions’n’sona 2011-2012  
 
Les inscripcions de grups de música amateurs del Baix Montseny al Sessions’n’sona 
2011-2012 ha superat totes les previsions: 25 grups s’han apuntat a tocar a l’Ateneu. 
Començaran a tocar divendres, 23 de desembre, dins les Festes de Nadal i Reis i fins 
dissabte 5 de maig. D’aquesta manera un total de vint-i-cinc grups  hauran passat per la 
Sala Petita del Teatre Ateneu. Grups de tots els estils i colors, rock, pop, funky, reggae, 
punk, hardcore o música de cantautor, amb músics de Breda, Hostalric, La Batllòria, 
Riells i Viabrea, Santa Maria de Palautordera, Vilalba-Sasserra  i Sant Celoni  que faran 
gaudir de la seva música en viu i en directe. A més a més, l’entitat JASC (Joventut 
Alternativa de Sant Celoni) plantejarà una activitat per a cada sessió. El calendari serà 
divendres 23 de desembre i dissabte, 21 de gener, 25 de febrer, 10 i 31 de març, 14 
d’abril amb doble sessió, tarda i nit i 5 de maig. Molt aviat, dins el programa A l’Ateneu 
2012, es publicaran els noms dels grups que tocaran a cada sessió. 
 
El cicle de música ja es va encetar divendres passat, 18 de novembre amb FLYING 
RENOS i LOW SHAKE,  que van presentar el CD enregistrat com a premi del Concurs  
Sant Celoni Sona 2011. 
 
 
 
Dimarts vinent a Punt 7 Ràdio, darrera entrevista a ls grups municipals amb 
l’alcalde Joan Castaño  
 
L’emissora municipal ha emès cada dimarts de novembre a les 21 h una entrevista a 
cada un dels grups municipals que formen part del consistori celoní. Tenen una durada 
d’uns 30 minuts i són amb preguntes tancades: totes les formacions responen a les 
mateixes preguntes. El qüestionari va orientat a conèixer com veuen Sant Celoni, quines 
són les prioritats que té cada grup i quin paper jugaran en aquest mandat.  
 
Ja s’han emès les “Entrevistes als polítics celonins” amb Iniciativa per Catalunya-Verds i 
Carmen Montes, la CUP amb Montserrat Vinyets, Convergència i Unió amb Francesc 
Deulofeu i el proper  29 de novembre serà el torn del grup del Partit dels Socialistes de 
Catalunya amb l’alcalde Joan Castaño. 
 
Aquest espai es reemet els diumenges de la mateixa setmana a les 2 del migdia. A més 
també es poden escoltar a través d’Internet a l’apartat de programes especials de ràdio a 
la carta www.santceloni.cat/radio. 
 
 
 
Prova pilot en la recollida de vidre als bars de la  plaça del Bestiar  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental 
han posat en funcionament un nou model de contenidors de vidre per facilitar la recollida 
d’aquest residu. La unitat s’ha instal·lat a la plaça del Bestiar, on l’elevada concentració 
de bars i restaurants genera un volum important de vidre. Paral·lelament, s’han ofert uns 
contenidors especials a cadascun d’aquests establiments, a fi de facilitar-los el 



desplaçament i trasllat del vidre fins al contenidor. Un cop valorada la idoneïtat del 
sistema es plantejarà la distribució de noves unitats a altres punts del municipi. 

 


