
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 7 de juny 
 

• L'alcalde insisteix novament a la Generalitat la ur gència de millorar l’accés a 
Sant Celoni.  A la carta s’hi adjunten un plec de s ol·licituds de les empreses 
del polígon  
 

• Nova  trobada de l'alcalde i el regidor de Promoció  Econòmica amb el teixit 
industrial celoní. Aquesta setmana s'han trobat amb  els directius d’UQUIFA 
 

• L’empresa ARKEMA lliura diversos ordinadors a l’Aju ntament per formació 
 

• El 4 Festival de les Veus aplega una gran qualitat als jardins de la Rectoria 
Vella  
 

• Una quarantena de treballs concorren al Certamen li terari juvenil. Divendres 
a les 7 de la tarda a l'Ateneu es donaran a conèixe r els guanyadors 
 

• El 8 de juny, xerrada i  homenatge als deportats sa ntcelonins i exposició 
d’imatges del viatge al camp de concentració de Mau thausen 
 

• Dissabte 9 de juny, nova tarda d’activitats a la pl aça de la Vila   
 

• Darreres places per la sortida cultural al MNAC seg uint les passes de Bernat 
Martorell  
 

• De l’11 al 21 de juny: inscripcions pel Sant Celoni  Sona! Concurs 2012. Qui 
es vulgui inscriure, trobarà la informació pertinen t i la butlleta d'inscripció a 
www.santceloni.cat/santcelonisona  
 

• Entrades  a la venta pel concert dels Amics de les Arts a Sant Celoni del 16 
de juny. A través de la xarxa, a www.ticketea.com i  al Centre Municipal 
d’Expressió 
 

• Comencen els concerts “A l’olivera” com a pòdium pe ls instrumentistes i 
formacions de més nivell de l’Escola Municipal de M úsica 
 

• La biblioteca l'Escorxador sorteja bitllets interRa il entre les persones 
usuàries de guies de viatge. Cada usuari que realit zi un préstec d'una guia 
turística o mapa rebrà una butlleta que caldrà ompl ir 

 
• L’Observatori de la Tordera apropa el riu als escol ars celonins 

 
• Un veí de Sant Celoni retorna una maleta perduda am b 10 mil euros 

propietat  d’uns turistes grecs  
 

• Nou horari de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant  Celoni  
 

 



• 9 i 10 de juny, una vintena d’actors i actrius de R ebrot Teatre presenten 
Primera Plana a l’Ateneu 
 
 
 

L'alcalde insisteix novament a la Generalitat la ur gència de millorar l’accés a Sant 
Celoni  
A la carta s’hi adjunten un plec de sol·licituds de  les empreses del polígon  
 
L'alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, ha enviat una carta al director general de 
Carreteres, Jordi Follia, amb un plec de sol·licituds que l'Ajuntament ha rebut de les 
empreses ubicades al polígon industrial Molí de les Planes de Sant Celoni, on manifesten 
el neguit provocat per la inseguretat que representa per als seus treballadors l’accés 
d’entrada i sortida de la carretera C-35 (PK 56), més encara quan ja s’han produït 
diversos accidents. 

A la carta, l’alcalde trasllada novament la preocupació “per la incertesa que representa 
aquesta situació de perill constant per a les més d e 500 persones que hi transiten 
diàriament (treballadors, repartidors de subministr es –camions, furgonetes, 
cisternes, etc) a més del veïnatge, a l’altra banda  de la carretera, dels barris de les 
Illes Belles i les Torres on hi ha una població de més de 2000 habitants.”  

En aquest sentit, Joan Castaño demana a la Generalitat que valorin “la solució 
temporal que vàrem demanar a aquesta Direcció Gener al, mentre no es tiri 
endavant la rotonda programada, de la qual, com sab eu, ja es disposa del 
projecte.”  L’alcalde conclou la carta amb el desig que des de la direcció general de 
Carreteres es valori positivament aquest prec per aplicar alguna solució a curt 
termini tenint present que "per a nosaltres, com ajuntament, la responsabilit at és 
incondicional quan es tracta d’un perill greu i per manent per a les persones" . 
 
 
 
 
Nova  trobada de l'alcalde i el regidor de Promoció  Econòmica amb el teixit 
industrial celoní  
Aquesta setmana s'han trobat amb els directius d’UQ UIFA 

L'alcalde Joan Castaño  i el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy  han fet 
aquesta setmana una nova trobada amb el teixit empresarial celoní, en aquesta ocasió 
amb els directius d’UQUIFA. 

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 f er 
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... ".  Durant la trobada, també es va informar als directius 
d’UQUIFA dels serveis per a les empreses que s’ofereixen des del Centre de formació i 
Ocupació Sax Sala, com la borsa de treball, el suport empresarial, assessorament, 
formació i el punt de servei de la Cambra de Comerç estrenat fa poques setmanes.  

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 

 
 
 



 
ARKEMA lliura diversos ordinadors a l’Ajuntament pe r formació  
 
L’empresa Arkema, (antiga RESISA), ha lliurat a l’Ajuntament de Sant Celoni, diversos 
ordinadors usats, però en bon estat, per destinar a accions de formació. El Regidor de 
Promoció Econòmica, Jaume Tardy, va recollir el material informàtic a la seu de la firma 
a Barcelona, de mans del Sr. Jordi Pané. 
 

 
 
El 4 Festival de les Veus aplega una gran qualitat als jardins de la Rectoria Vella  
 
Dissabte 2 de juny, el 4t Festival de les Veus liderat per Paca Rodrigo i el Centre Artístic 
de la Veu Intuït, va aplegar unes actuacions vocalistes de gran qualitat als jardins de la 
Rectoria Vella. Unes 200 persones van gaudir durant 3 hores d’un repertori musical 
multiètnic  de la mà d’Actea , una coral formada per divuit dones dirigides per Carles J. 
Comalada, que van reeixir en l’atreviment de cantar en xinès cançons de música popular 
i tradicional xinesa. A continuació va actuar Todorka,  un quartet de veus femenines 
interpretant cançons tradicionals dels Balcans, amb cants harmònics característics 
d’aquest estil musical. Van cloure el Festival, Mü i Sasha , dos músics de Guinea i 
Rússia, respectivament, amb una mescla de gèneres inspirats en la costa occidental 
africana i l'Àfrica Central incorporant estils i gèneres com el reggae, jazz, blues, gospel i 
fins i tot ritmes flamencs i la música llatina. 
 
 
Una quarantena de treballs concorren al Certamen li terari juvenil  
Divendres a les 7 de la tarda a l'Ateneu es donaran  a conèixer els guanyadors 

40 obres dels alumnes  de l'Insitut Baix Montseny, l’Institut Escola La Tordera, la Salle i 
el Cor de Maria participen al Certamen literari juvenil organitzat per l'Ajuntament de Sant 
Celoni. Els guanyadors es proclamaran el proper divendres 8 de juny a les 19 h a la Sala 
Petita de l'Ateneu. Els guanyadors rebran un val obsequi per a l'adquisició de llibres a la 
Llibreria els 4 Gats i a la Llibreria l'Alguer. 

El Certamen s'adreça als nois i noies d'educació secundària obligatòria i postobligatòria 
dels centres d'ensenyament de Sant Celoni. S'estableixen tres grups de participació: 

• Grup A: 1r cicle d'ESO 
• Grup B: 2n cicle d'ESO 
• Grup C: batxillerat i cicles formatius 

Característiques de les obres: 

• Prosa: el tema i l'extensió del treball és lliure. 
• Poesia: el tema i l'extensió del treball és lliure (pot ser un poema o un recull de 

poemes).   

El jurat està format per: 
 
Maria Rosa Comas,  tècnica en llengua i cohesió social del Departament d’Ensenyament; 
Enric Gimeno Barrios, llibreria Els Quatre Gats; Josep Terradas Agost, llibreria L’Alguer i 
Teresa Masnou, Biblioteca L’Escorxador de Sant Celoni. 
 
 
 
 
 



 
 
 
El 8 de juny, xerrada i  homenatge als deportats sa ntcelonins i exposició d’imatges 
del viatge al camp de concentració de Mauthausen  
 
Entre els diferents actes previstos després del viatge realitzat el mes de maig per cinc 
joves de l’Institut Baix Montseny i la professora Fina Ferrando al camp de concentració 
de Mauthausen, hi ha sobretot fer difusió del que han vist, viscut i après. En aquest 
sentit, a més de diferents xerrades als centres escolars, el 8 de juny  a les 7 del vespre  
hi haurà una xerrada  “ La deportació republicana als camps nazi s “   a càrrec de 
Juan M. Calvo Gascón de l'Amical de Mauthausen  i homenatge als cinc deportats 
santcelonins  a càrrec dels alumnes participants al viatge, a la Sala  Bernat Martorell. A 
continuació, inauguració de l'exposició de fotos del viatge al passadís de Can Ramis. 
L'exposició durarà del dia 8 al 17 de juny, ambdòs inclosos. 

L'Institut Baix Montseny de Sant Celoni  col·labora des de fa molts anys amb l'Amical  de 
Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme, i aquest curs va ser 
escollit per fer el viatge anual a Mauthausen.  

Els joves són Pol Albanell, Carles Àngel, Alba Berruezo, Laia Oms i Andrea Peña. 

 
Dissabte 9 de juny, nova tarda d’activitats a la pl aça de la Vila   
 
Nova tarda d’activitats a la plaça de la Vila aquest dissabte 9 de juny, dins la proposta 
organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’objectiu de dinamitzar el municipi a 
nivell econòmic, cultural i social tots els dissabtes a la tarda de maig i juny de forma 
ininterrompuda. Aquest dissabte, nova  Mostra d’Entitats amb  carpes informatives i 
activitats organitzades per: Club de Rol i Joc d’Estratègia Alastor, Associació de 
Bornichos a Catalunya, Club Tennis Montnegre, Lleteta, Karate Club Just, Club Esportiu 
Sant Celoni, Penya Barcelonista Sant Celoni i CESC 
 
Programa 

• Exhibició de softcombat 
Hora: a les 5 de la tarda 
Organitza: Club de Rol i Jocs d’Estratègia Alastor 

• Pistes de futbol i vòlei  
Hora:  de 5  9 del vespre 
Organitza: Club Esportiu Sant Celoni 

• Rocòdrom de 6 m d’alçada  
Hora:  de 5  9 del vespre 
Organitza: CESC 

• Exhibició de maquetes 
Hora:  de 5  9 del vespre 
Organitza: Penya Barcelonista Sant Celoni 

• Cercavila carnavalesc 
Hora: a 2/4 de 8 del vespre 
Organitza: Associació de Bornichos a Catalunya 

 

 
Darreres places per la sortida cultural al MNAC seg uint les passes de Bernat 
Martorell  
 



La propera Sortida Cultural organitzada per l’Ajuntament serà el dissabte 16 de juny. En 
aquesta sortida, seguint les petjades del pintor gòtic celoní Bernat Martorell, es visitarà 
l'exposició Catalunya 1400. el Gòtic Internacional al MNAC, i les col·leccions d'art 
romànic i gòtic d'aquest important museu barceloní. Inscripcions obertes a la Rectoria 
Vella. Telèfon 93 864 12 13. 
 
 
De l’11 al 21 de juny: inscripcions pel Sant Celoni  Sona! Concurs 2012  
Qui es vulgui inscriure, trobarà la informació pert inent i la butlleta d'inscripció a 
www.santceloni.cat/santcelonisona 

De l’11 al 21 de juny s'obre el període d'inscripcions per a tots els grups que vulguin 
participar al Sant Celoni Sona! Concurs 2012. Un any més, l'objectiu és promocionar i 
difondre els grups de música del Baix Montseny. Com en les darreres edicions, hi poden 
participar tots els grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny, 
entenent que, com a mínim un dels seus membres sigui de una d'aquestes 15 
poblacions: Breda, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, 
Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve i Santa 
Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni. 

El jurat seleccionarà 4 grups, selecció que es farà a partir dels temes presentats per cada 
grup, que seran els que passaran a la final que tindrà lloc dissabte, 14 de juliol, a la plaça 
de la Biblioteca de Sant Celoni. El jurat del concurs estarà format per persones 
vinculades al món de la música que valoraran la qualitat vocal i/o instrumental, la 
composició, l’originalitat i la posada en escena de cada grup. També tindrà present el vot 
popular que es farà, per mitjà d’unes butlletes que repartirà l’organització durant el 
concurs, i s’hauran de dipositar dins les urnes preparades per aquest fi. 

Si tens un grup de música, no t'ho deixis perdre! El premi és l'enregistrament de 5 temes 
en un estudi de gravació professional, la millor manera d'aprendre molt i tenir una bona 
carta de presentació. 

Les inscripcions es poden fer de l’11 al 21 de juny, on line,o bé en persona, a les oficines 
de l’Ateneu – CME (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 5 a 8 del vespre. És molt 
important que quan es facin les inscripcions es presentin un mínim de dos temes per 
grups (maqueta,CD, o linkant algun web, myspace o similar).  

Més informació a www.santceloni.cat/santcelonisona 

 
 
Entrades  a la venta pel concert dels Amics de les Arts a Sant Celoni del 16 de juny  
A través de la xarxa, a www.ticketea.com i al Centr e Municipal d’Expressió 
 
Els Amics de les Arts aterraran dissabte 16 de juny a les 10 de la nit a l’Ateneu de Sant 
Celoni amb el seu darrer disc Espècies per catalogar. Les entrades es poden comprar a 
www.ticketea.com  (18,7 euros) o al Centre Municipal d’Expressió, al carrer Sant Josep, 
18 de Sant Celoni, de dilluns a dijous de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda  
(17 euros). El concert servirà de cloenda de la Mostra d’Entitats 2012. 
  
Els Amics de les Arts són en Dani Alegret (piano, òrgan Hammond i veu), en Joan Enric 
Barceló (guitarra acústica i veu), l’Eduard Costa (melòdica, Moog, xilòfon, petites 
percussions i veu) i en Ferran Piqué (guitarra elèctrica, programacions i veu) un dels 
exponents del que alguns han anomenat la nova onada del folk-pop català. Les seves 
cançons són petites històries quotidianes fetes amb melodies senzilles, pinzellades 
d'electrònica, jocs de paraules i molta ironia...  
 



 
 
Comencen els concerts “A l’olivera” com a pòdium pe ls instrumentistes i 
formacions de més nivell de l’Escola Municipal de M úsica  
 
El proper dissabte 9 de juny comença un nou cicle de concerts  de joves músics de 
l’Escola Municipal de Música “A l’olivera”. Els concerts d’aquest cicle estan pensats com 
a pòdium on els instrumentistes i formacions de més nivell de l’escola disposen de 
l’oportunitat de mostrar el seu treball. Aquest any els concerts es faran els dissabtes  9 i 
16 de juny i l’horari s’avança a les 7 de la tarda. 
 

 

 

L’Observatori de la Tordera apropa el riu als escol ars celonins  

L’Observatori de la Tordera, en el marc propi del Programa d’Educació, Comunicació 
Ambiental i Formació (PROECA), ha dut a terme diverses activitats pedagògiques en 
centres escolars de Sant Celoni i de la Batllòria a través de les activitats Tornem a la 
Tordera! i Tècniques d’estudi de la qualitat ambiental d’una conca ofertes a la Guia 
d’Activitats Educatives 2011-2012 de l’Ajuntament de Sant Celoni. Els centres 
participants han estat el Cor de Maria, l’Institut Baix Montseny, l’escola Josep Pallerola i 
l’escola Montnegre. 

Més de 130 alumnes del cicle mitjà de primària han participat en la visita guiada a 
l’exposició itinerant Tornem a la Tordera!, que té com a objectiu mostrar el patrimoni 
socioecològic de la conca, així com les característiques dels diferents cursos fluvials del 
riu Tordera i de la riera d’Arbúcies. En una segona part de l’activitat, els alumnes han 
realitzat una pràctica de diagnosi al riu ─tan a la Tordera com al Pertegàs, segons la 
proximitat del centre a un d’aquests dos cursos fluvials─ a partir de dos grups de 
bioindicadors: els macroinvertebrats aquàtics i la vegetació de ribera. L’anàlisi de la 
presència d’aquests organismes bioindicadors ens permet conèixer l’estat de salut dels 
nostres rius. 

D’altra banda els alumnes de batxillerat, després d’una sessió d’introducció a l’aula, han 
aplicat les tècniques d’estudi per avaluar la qualitat de l’aigua del Pertegàs a través de 
l’anàlisi de paràmetres fisicoquímics com el pH, la conductivitat, la temperatura i el 
contingut en nitrats, nitrits, amoni i oxigen dissolt. 

Els principals objectius de les activitats realitzades són apropar a la població escolar els 
valors ambientals i culturals de la conca de la Tordera, fomentar l’esperit científic i 
apropar les metodologies emprades pels investigadors de L’Observatori en el seguiment 
d’indicadors fluvials, així com promoure actituds d’interès i de conservació envers el propi 
territori. 

 
 
La biblioteca l'Escorxador sorteja bitllets interRa il entre les persones usuàries de 
guies de viatge  
Cada usuari que realitzi un préstec d'una guia turí stica o mapa rebrà una butlleta 
que caldrà omplir 
 
La biblioteca de Sant Celoni, juntament amb la d'Arenys de Mar, Berga, Caldes de 
Montbui, Moià, Sabadell (Biblioteca Els Safareigs), Taradell i Vilafranca del Penedès, 
forma part del Projecte Turisme Informació de la Diputació de Barcelona. L'objectiu 
principal d'aquest projecte rau a identificar la biblioteca pública com un servei 



d'informació local de qualitat.  
 
Com cada any, aquestes biblioteques ofereixen als seus usuaris i usuàries l'oportunitat 
de participar en el sorteig de tres bitllets d'InterRail de 2a classe : 
   
  1 InterRail Global Pass doble de 22 dies  
  1 InterRail Global Pass doble Flexi de 10 dies  
  1 InterRail Global Pass doble Flexi de 5 dies  
 
Tots aquells usuaris i usuàries, majors d'edat , que a partir d'avui, 1 de juny  de 2012, 
agafin en préstec una guia o revista de viatge, podran omplir una única butlleta per 
participar en el sorteig dels bitllets d'InterRail. Cada biblioteca ofereix un total de 150 
butlletes de participació. La setmana del 23 de juliol  es farà el sorteig entre els 
participants de totes vuit biblioteques. 
 
Els bitllets dobles són vàlids per iniciar el viatge fins al 31 de desembre de 2012 i només 
s'atendran peticions d'emissió rebudes amb una antelació mínima de 30 dies respecte a 
la data d'inici del viatge. Un cop emès el bitllet no s'admetran canvis ni el reembossament 
pel seu valor en metàl·lic. El bitllet és personal i intransferible.  
 
Per emetre el bitllet és necessari que el viatger faciliti a Renfe el nom i cognoms tal i com 
apareix en el DNI, el número de DNI, la data de naixement i la data a partir de la qual es 
vol iniciar el viatge. Renfe refusa qualsevol responsabilitat en el procés d'assignació de 
bitllets. 
 
 
 
 
Un veí de Sant Celoni retorna una maleta perduda am b 10 mil euros propietat  
d’uns turistes grecs  
 
Un veí de Sant Celoni va trobar dilluns de la setmana passada una maleta oblidada al 
tren provinent de Barcelona. Un cop va veure que hi havia diversos objectes de valor (un 
Ipad, un Iphone, una càmera de fotos i la cartera amb la documentació i 200 euros) ho va 
portar a la Policia Local. Un cop allà, la Policia Local va veure que la documentació 
pertanyia a uns ciutadans grecs i que a més, hi havia 10 mil euros en metàl·lic.  
 
Per aconseguir localitzar els propietaris de forma ràpida, els agents de la Policia Local 
van decidir trucar des del telèfon mòbil extraviat i marcar el darrer número a qui s’havia 
trucat des d’aquella terminal. D’aquesta manera van poder alertar a un familiar grec de la 
ubicació de la maleta. Minuts després, es rebia en el mateix mòbil la trucada dels joves 
turistes grecs que un cop a l’aeroport s’acabaven d’adonar de la pèrdua i s’estaven 
trucant en un intent de recuperar els objectes perduts. La Policia Local els va explicar 
que la maleta era a Sant Celoni i que la podien anar a buscar a la comissaria. 
 
A primera hora de la tarda, els turistes grecs van anar a la seu de la Policia Local a 
buscar la maleta i tot seguit a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per fer l’acta dels 
fets, necessària pels tràmits de recuperació dels bitllets d’avió perduts.  
 
 
 
Nou horari de l’Oficina d’Atenció Ciutadana  
 
A partir de l’11 de juny, l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada a l’edifici del Safareig 
ajustarà el seu horari. De dilluns a divendres l’OAC obrirà al públic tots els matins de 8.30 
a 14.30 h i tres tardes: dilluns, dimecres i dijous de 17 a 20 h. 
 



L’horari d’estiu (juliol i agost), com és habitual només està obert els matins, de dilluns a 
divendres de 8.30 a 14.30 h.  
 
 

9 i 10 de juny, una vintena d’actors i actrius de R ebrot Teatre presenten Primera 
Plana a l’Ateneu  
 
Després de l'èxit obtingut l'any passat amb "The Full Monty", Rebrot Teatre presenta una 
de les comèdies dramàtiques més famoses "Primera Plana", escrita per Ben Hecht i 
Charles MacArthur i estrenada a Nova York l'any 1928. Una vintena d’actors i actrius 
sota la direcció artística de Maria Marsol interpretaran aquesta comèdia divendres 9 i 
dissabte 10 de juny al Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni.  
 
Primera Plana apareix com una obra que encadena la millor comèdia d’embolic i de la 
més aguda de les sàtires cap el poder de la premsa i la política i com a rerefons, no gens 
inestimable, el valor de la vida humana. L'obra  s'articula amb dues trames argumentals 
ben diferents però perfectament integrades: la trama políticojurídica  centrada amb la 
temptativa de fuga d'Earl Williams i la trama personal del reporter Hildy Johonson.  
 
Rebrot Teatre, és un grup de teatre amateur de Sant Celoni, fundat l'any 1980 amb més 
de 80 posades en escena d'autors clàssics i contemporanis, còmedies i drames i amb 
més de 100 representacions. 
  
Venda d'entrades  anticipades a: Ferreteria Gurri C/ Major, 120 (plaça de l’Església)  
O bé a les taquilles del Teatre 30 minuts abans de l'inici de la funció. Comprant les 
entrades anticipades, s’obtindrà un 2x1.  Punt7 Ràdio Sant Celoni sortejarà 5 entrades 
dobles.  Preu de l’entrada: 8 euros. 
   
  


