
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 1 de desembre de 2011  

 
 

• Més de 300 persones van assistir a la inauguració d el Pont de la Tordera a la 
Batllòria 
 

• Sant Celoni presenta les activitats de Nadal que co mençaran divendres 9 
amb la primera Mostra de torrons artesans i tast de  caves  
 

• L’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica visite n el teixit industrial 
celoní. Aquesta setmana s’han desplaçat a Laborator is Feltor 
 

• Una vintena de celonins participen en una nova sess ió de benvinguda 
 

• Bona participació als diferents actes de commemorac ió del Dia 
Internacional contra la violència vers les dones or ganitzats a Sant Celoni i a 
la Batllòria 
 

• L’Institut Baix Montseny engega El Tió del Baix Mon tseny,  una beca 
d’estudis en temps de crisi  
 

• El concert de l’Associació Catalana d’intèrprets de  música clàssica tancarà 
aquest divendres el cicle Entrefestes  
 

• AVÍS IMPORTANT! La recollida de voluminosos d’aques t mes passa a 
dimarts 13 perquè el primer dimarts de desembre és festiu! 
 

• L’avís d’un veí permet a la Policia local detenir u n pressumpte lladre que 
havia entrat a casa seva  
 

• Resultat del darrer recapte de sang al municipi: 17 7 bosses. La propera:  24 
i 25 de febrer de 2.012 
 

 
 

 
 
 

Més de 300 persones van assistir a la inauguració d el pont de la Tordera  

Diumenge 27 de novembre al migdia, més de 300 persones van assistir a l'acte 
d'inauguració del Pont de la Tordera, a la Batllòria. Amb aquest accés, la gent del 
Montnegre i la Batllòria recuperen una via segura de comunicació. La setmana passada 
es van fer les darreres proves de seguretat, que van indicar que tot estava a punt per 
obrir-se al trànsit de vehicles i vianants. 



Per celebrar-ho, es va convocar a tothom qui ho volgués a l'aparcament del Camp de 
Futbol per anar tots junts fins al pont. Després, l'acte es va acabar amb un vermut 
popular, amenitzat per la Colla Gegantera. 

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. 
 
 
Sant Celoni presenta les activitats de Nadal que co mençaran divendres 9 amb la 
primera Mostra de torrons artesans i tast de caves  
 
Sant Celoni ha presentat la seva oferta d’activitats de cara al Nadal. Ahir a la tarda, 
l’alcalde Joan Castaño i el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, van explicar el 
contingut del programa que vol aconseguir “dinamitzar el municipi a nivell cultural i 
econòmic, oferir activitats diàries durant els dies  de Nadal, comptant sempre  amb 
la complicitat del sector productiu i de les entita ts”.  Segons van explicar 
“continuant amb la tònica d’aquesta legislatura de promoure la dinamització del 
municipi però amb austeritat”  el pressupost de totes aquestes activitats passa de 42 
mil euros el 2010 a 23 mil euros. 
 
El programa d’activitats tindrà el tret de sortida els propers dies 9 i 10. Divendres 9 de 
desembre de 5 a dos quarts de 9 del vespre a la pla ça de la Vila,  organitza la 
primera Mostra de torrons artesans amb la participació de 5 establiments del municipi: 
Forn Sant Pere, La Jijonenca, Pastisseria Permanyer, Pastisseria Rodellas i Pastisseria 
Vila.  
 
Comprant un tiquet de 3 euros, els assistents podran degustar 3 trossos de torrons i una 
copa de cava. A les 7 de la tarda a la sala Bernat Martorell, Bodegues Costa oferirà una 
xerrada i cata de caves. La tarda també comptarà amb nadales de la mà del grup 
Cantaires.   
 
Segons van explica ahir els pastissers que es van mostrar molt contents amb 
l’organització de la mostra, a més de donar a conèixer els seus productes amb el tast, a 
la plaça, cadascun d’ells ensenyarà l’ofici, com es crema un torró, com s’adorna, com es 
talla... Durant la mostra també es podran comprar torrons.  
 
Divendres 9, coincidint amb la Mostra de torrons tindrà lloc l’encesa de llums per part de 
l’Ajuntament a la plaça de la Vila i a la plaça de l’Església de la Batllòria.  
 
 
Dissabte 10 de desembre  Fira de Nadal  durant tot el dia als carrers del centre de la 
vila, més d’una seixantena de botigues de Sant Celoni oferiran el millor dels seus 
productes per a aquestes festes nadalenques. A més, també hi haurà productes de 
qualitat elaborats pels artesans participants a la Fira d’Artesania de Sant Martí que van 
ajornar la fira per la pluja. 
 
A les 12 h un passacarrers de malabars a càrrec del grup Ignis Vivus animarà xics i 
grans. Per la tarda, per combatre el fred, es podrà tastar l’escudella que se servirà a la 
plaça a les 7.  
 



De cara a la mainada, l’Ajuntament ha programat act ivitats de Nadal diàries .  Des 
del 22 de desembre fins el 5 de gener, a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, hi haurà 
activitats d’animació per a la mainada: jocs, tallers, inflables, espectacles... En aquest 
sentit, l’alcalde va agrair “la implicació del teixit associatiu sense el qual seria 
impossible oferir cada dia una activitat pel poble” .  
 
 

L’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica visite n el teixit industrial celoní  
Aquesta setmana s’han desplaçat a Laboratoris Felto r 
 
L’alcalde Joan Castaño i el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy han fet 
aquesta setmana una nova trobada amb el teixit empresarial celoní; concretament s’han 
reunit amb el director General de Laboratoris Feltor. 
 
Segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, aquestes trobades s’emmarquen 
en la voluntat de l’Ajuntament “de col·laborar amb el sector productiu per tal de fer 
tot el possible per afavorir les condicions perquè es creï riquesa i ocupació. Amb 
aquests contactes volem crear sinèrgies, compartir impressions, escoltar 
demandes de les empreses...”.   
 
Segons Jaume Tardy és “molt interessant veure què pensa el sector industr ial de 
Sant Celoni. No hem d’oblidar l’important pes que t é aquest sector en l’economia, 
motiu pel qual s’ha de veure recolzada també des de l govern municipal.“  
 
L’Ajuntament continuaran fent reunions amb empreses del municipi, formals i informals, 
tal i com ja es va fent de forma periòdica amb comerciants i botiguers i recorda que està 
obert a totes les opinions que li vulguin fer arribar les empreses.  
 
 
Una vintena de celonins participen en una nova sess ió de benvinguda  

L'alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, va rebre a una vintena de persones que van 
assistir a la sessió de benvinguda al municipi que va tenir lloc dissabte al matí a 
l'ajuntament. L'alcalde els va presentar l’ajuntament, els diferents serveis i equipaments i 
els va convidar a intervenir per exposar tot allò que creguessin oportú o els dubtes de 
qualsevol aspecte que volguessin aclarir. En aquesta ocasió, el grup de nouvinguts, va 
destacar pel gran interès pel municipi, arran del nombre de preguntes que van fer. 

Després de compartir una estona de conversa distesa, es va iniciar una caminada pel 
municipi per tal de conèixer a través dels edificis singulars de Sant Celoni, la seva 
història, llegendes, activitat comercial al llarg dels segles, etc., acabant la passejada al 
Parc de la Rectoria Vella. Amb la visita a la capella de Sant Martí de Pertegàs es va 
cloure la trobada, que té una periodicitat semestral. 
 
 
 
Bona participació als diferents actes de commemorac ió del Dia Internacional 
contra la violència vers les dones organitzats a Sa nt Celoni i a la Batllòria  
 
Divendres, 25 de novembre, 36 dones van participar al sopar que es va organitzar en 
commemoració al Dia Internacional contra la violència vers les dones, al centre cívic Les 
Casetes de la Batllòria. En representació de l’Ajuntament, la regidora Magalí Miracle va 
presentar l’acte, donant pas a la lectura del manifest, a càrrec de la presidenta del 
Consell de Poble de la Batllòria, Dolors Lechuga. Es van repartir llacets liles 



confeccionats pel grup de costura i es va exposar un tapís de pachwork amb la figura 
d’una dona, abans del ball final.  
L’endemà, els actes de rebuig a la violència vers les dones es van concentrar a la plaça 
de la Vila i al pati interior de Can Ramis, a partir de les 17 h. Van comptar amb la 
participació de diverses entitats del municipi com El Cor de Dones de l’Escola Municipal 
de Música, l’Associació de Bocs i Cabres de Sant Celoni, La Colla Bastonera Quico 
Sabaté, l’Associació de Dansa Espiritual del Ventre, el grup teatral Rebrot, l’Associació 
de Dones Progressistes del Baix Montseny i l’Associació Neurològica Amics del Baix 
Montseny. Després de la interpretació de vàries peces musicals i diverses lectures de 
textos, el músic Joan Colomo va llegir el manifest i va tocar tres cançons del seu 
repertori. El cantautor celoní va recordar que 54 dones a tot l’Estat espanyol han estat 
assassinades  aquest any per les seves parelles o ex parelles, 8 de les quals a 
Catalunya. I que, sumant els últims 8 anys, 599 dones han perdut la vida per violència de 
gènere extrema a Espanya.  
En la presentació de l’acte, el regidor de Comunitat, Jordi Arenas, va destacar que 
aquest 2011 el psicòleg del Servei a la Dona de l’Ajuntament ha atès 35 dones i 1 home 
que pateixen violència de gènere.  
 
Per la seva banda, l’alcalde Joan Castaño va recordar que els actes de commemoració 
del 25 de novembre, responen a la voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni de treballar la 
prevenció, sensibilització, atenció i seguiment dels casos que afecten el nostre municipi. 
 
 
L’Institut Baix Montseny engega El Tió del Baix Mon tseny,  una beca d’estudis en 
temps de crisi  
 
 
L’Institut Baix Montseny ha engegat un projecte anomenat Tió del Baix Montseny per 
donar resposta a l’alumnat que ha finalitzat els estudis obligatoris al centre i que si no hi 
ha algun agent educatiu que l’acompanyi sol abandonar la formació i té dificultats per 
incorporar-se en el món laboral. 
 
L’equip humà de l’Institut Baix Montseny es va plantejar quina podia ser la continuïtat de  
l’adequació curricular, que tant bons resultats ha donat a l’ESO, un cop aquests nois i 
noies han acabat l’escolarització obligatòria. Aquesta reflexió els va portar a la concepció 
que el centre educatiu no ha de limitar el seu àmbit d’acció a unes edats i cursos 
concrets de forma inflexible, sinó que ha de seguir sent un referent que segueixi donant 
resposta als nois i noies un cop acabada la seva formació obligatòria i, sobretot, a 
aquells que poden tenir dificultats d’adaptació a un nou entorn formatiu o laboral. D’aquí 
neix el Tió del Baix Montseny. 
 
El projecte consisteix en organitzar una activitat empresarial que duran a terme aquests 
alumnes amb dos objectius principals: 
 

- Que els beneficis de l’activitat econòmica s’inverteixin en la continuïtat formativa 
de l’alumne finançant una part dels costos que suposi l’escolaritat postobligatòria. 

- Promoure l’esperit emprenedor d’aquests joves alhora que aprenen a fer 
funcionar una estructura empresarial factible de ser competitiva en el mercat de la 
zona.  

Aquest projecte empresa s’articula com un acompanyament a l’autonomia personal de 
l’alumnat.  A l’entrar a  formar part del projecte, els joves es comprometen a realitzar les 
activitats empresarials que requereix el projecte, a continuar una activitat formativa 
regular durant el curs i a invertir els diners que guanyin a la seva formació. 
 



L’activitat empresarial que es planteja, en aquesta fase inicial del projecte, consisteix en 
la producció de diferents tipus de tions en miniatura: “kits de muntatge”, tions arracades, 
tions per posar-hi una espelma... Es volen comercialitzar aquests tions a través de les 
fires de Nadal i de les escoles com a kits de muntatges per fer tallers. Per col·laborar en 
el projecte podeu consultar el catàleg de tions a 
http://es.calameo.com/read/0009590261f6ad31550ea i fer encàrrecs a 
eltiodelbaixmontseny@gmail.com 
 
 
 
El concert de l’Associació Catalana d’intèrprets de  música clàssica tancarà aquest 
divendres el cicle Entrefestes  
 
Aquest divendres, 2 de desembre, a les 8 del vespre a la Sala Petita del Teatre Municipal 
Ateneu tindrà lloc el darrer espectacle programat a l’Entrefestes:  Concert de música de 
cambra per part de l’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica.  
 
Per cinquè any consecutiu l’Associació Catalana d’intèrprets de Música Clàssica ofereix 
el Cicle Anna Ricci en gira per diferents indrets de la geografia catalans.  
 
 El concert té una durada d’1 hora i 15 minuts. 
 
ENTRADES ENTREFESTES 
 

• Públic general      10 € 
• Menors de 14 anys o majors de 65    5 € 
• Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove  5 €  
• Menors de 2 anys     gratuït 

 
 
 
AVÍS IMPORTANT! La recollida de voluminosos d’aques t mes passa a dimarts 13 
perquè el primer dimarts de desembre és festiu!  

La recollida selectiva de voluminosos a Sant Celoni i La Batllòria té lloc cada primer 
dimarts de mes, si bé aquest mes de desembre s’endarrerirà una setmana ja que el dia 6 
és festiu i passarà a dimarts 13. Tothom que tingui objectes de grans dimensions els 
haurà de treure la nit de dilluns, ja que la recollida comença a les 6 del matí del dimarts.  

S’hi pot dipositar tot allò que per la seva grandària no es pugui deixar als contenidors 
habituals, com mobles, electrodomèstics, matalassos...mai s’hi ha de deixar runes, ni 
altres residus d’obres ni materials tòxics o perillosos. Els voluminosos s’han de deixar 
preferentment al costat de les zones d’aportació de residus. Si no es pot, doncs, davant 
el domicili, sempre i quan no impedeixi el pas de les persones a peu o de vehicles.  

Per qualsevol consulta, us podeu adreçar a l’Àrea d´Espai Públic, a l’edifici Bruc, 26 (de 8 
a 15 hores) o al telèfon 93 864 12 16. 
 
 
L’avís d’un veí permet a la Policia local detenir u n pressumpte lladre que havia 
entrat a casa seva  
 
Dos agents de la Policia local van detenir el passat 30 de novembre a J. B. de 24 anys 
d’edat i resident al municipi, com a pressumpte autor d’un robatori amb força a una casa 
del carrer Sant Joan de Sant Celoni. 
 



Els fets van passar dimecres al volant de la 1 de la matinada quan un veí va trucar a la 
policia local alertant que algú havia entrat al seu habitatge. Dos agents de la Policia local 
es van desplaçar ràpidament al domicili indicat. En el moment en què el pressumpte 
lladre fugia de la casa es va trobar amb els agents a la porta que van aconseguir 
immobilitzar-lo i van procedir a la seva detenció. Els dos agents van patir ferides lleus.  
 
 
Resultat del darrer recapte de sang al municipi: 17 7 bosses  
 
Al recapte de sang del 25 i 26 de novembre organitzat per l’Associació de donants de 
sang a Sant Celoni es van recollir un total de 177 bosses de sang. La capta va comptar 
amb la col·laboració del Grup Cor Country d’Emili Muntaner que va acompanyar tot el 
matí del dissabte a la plaça de la Vila, fent ressò de la donació que es portava a terme a 
la Sala Bernat Martorell de Can Ramis. Per la seva banda, Sant Celoni Comerç va 
regalar 30 targetes regal de 5 € que es van  repartir entre els donants. La campanya 
informativa sobre la donació de Medul·la òssea va servir perqué 9 persones es fessin 
donants. El pròxim recapte tindrà lloc el 24 i 25 de febrer de 2.012. 
 
 
 


