
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 6 de setembre de 2012 
 
 

• Festa Major de setembre, a punt per començar!!! S’a corden algunes 
novetats al Corremonts. Punt 7 ràdio emetrà un espe cial amb les veus 
dels protagonistas.  Canvis en la mobilitat a l’entorn de la plaça Comte  del 
Montseny. Zona blava gratuïta  a partir de dijous a  les 12 del migdia. Les 
terrasses podran obrir fins les 2 de la matinada. C anvis de recorregut al 
servei de Bus. Tota la informació a www.santceloni.cat/festamajor  
 

• L’alcalde Joan Castaño sol·licita al degà dels jutj ats de Granollers 
col·laboració per evitar desnonaments 
 

• 2.910 alumnes començaran el curs a les escoles de S ant Celoni 
 

• Inscripcions als cursos de català per a adults curs  2012-2013 
 

• La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte l’exposi ció Una mirada als 
mestres. Els pintors Mario Bedini, Juan Carlos Sagarra i Jes ús Costa fan 
una interpretació dels mestres Ingres, Bedini i Cas telao  
 

• Les actuacions de manteniment a l’espai públic no s ’aturen 
 
 
 
 
Festa Major de setembre, a punt per començar!!!  
 
Ara sí la Festa Major de Sant Celoni està més que a punt!  Aquest vespre les colles de 
Senys i Negres organitzen els seus sopars per escalfar motors per a la festa.... la Srta 
Muntanyetes ja està de camí i els carrers i balcons fan molt de goig tenyits de verd i 
negre.  Comencen 4 dies de gresca i activitats per a tothom que podeu consultar a 
www.santceloni.cat/festamajor.  
 
Algunes novetats al Corremonts   
Ahir dimecres al vespre es va reunir la comissió de Corremonts, formada per 
representants de l’Ajuntament i de les colles de Senys i de Negres) amb per fer un 
darrer repàs a les diferents proves plantejades durant aquests dies de festa. La 
Comissió va acordar algunes novetats: 
 

• Vídeo promocional de la Festa Major 2012: es prorroga el termini fins demà 
divendres 7 de setembre, a la 1 del migdia. La colla dels MontNEGRES  ha fet 
arribar el primer vídeo promocional de la Festa Major: 
http://youtu.be/jCJO6D6hYDw 

 
• Taller de fanalets: les parelles que participin en el ball del fanalet cal que portin 

fanalets fets a mà i amb espelma; no es tindran en compte a l’hora de la 
valoració els fanalets que no compleixin aquests requisits.  El taller de fanalets 
s’ha previst per dissabte d’11 a 1 del migdia a la plaça de la Vila.  

 
Així mateix, si la comissió veu complicat emetre el veredicte de la prova 
plantejarà una segona  eliminatòria que consistirà en triar a l’atzar una parella 



de negres, una de senys i una de mixte major de 65 anys per tal que ballin amb 
un fanalet que proporcionarà l’organització. La parella guanyadora serà aquella 
a la qual el seu fanalet aguanti més estona encès. Si aquesta parella és Seny, 
el punt serà per als Senys, si la parella és Negre, el punt per als Negres i si la 
parella està formada per un Seny i un Negre, el punt es repartirà en mig punt 
per a cada colla.   

 

Punt 7 ràdio emetrà un especial amb les veus dels p rotagonistes 
L’emissora municipal Punt 7 ràdio emetrà un programa especial dedicat a la Festa 
Major el divendres 7 de setembre a les 20.30 h amb la participació dels protagonistes 
de la festa! No hi faltaran els representants dels Senys, dels Negres... la Srta 
Muntanyetes i molts més... Es podrà descarregar per Internet al Servei a la carta a 
partir de dimecres 12 de setembre.   
  
Canvis en la mobilitat a l’entorn de la plaça Comte  del Montseny 
La ubicació de les barraques i concerts de la Festa Major a la zona de la plaça Comte 
del Montseny implica canvis importants en la mobilitat: s’inverteix la direcció del carrer 
Abat Oliba, 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

 
Aquestes  modificacions de mobilitat s’iniciaran a partir del dijous 6, a la tarda, que 
coincidirà amb l’inici del muntatge dels diferents elements de la festa i fins el dilluns 10 de 
setembre, al vespre/nit, un cop feta la neteja viària a fons de la zona. 
 
Des de l’Ajuntament es vetllarà pel bon funcionament de l’activitat i per reduir al màxim 
les possibles molèsties. En aquest sentit,  s’intensificarà la neteja viària, es faran controls 
del nivell acústic de la música de concerts i barraques i s’incrementarà la presència i la 
vigilància amb personal de seguretat i amb la policia local. 
 
 
Zona blava gratuïta  a partir de dijous a les 12 de l migdia 
Per facilitar la participació als actes i la circulació, es permetrà l’accés lliure a totes les 
zones d'estacionament limitat en temps (zones blaves) del municipi, des de dijous 6 de 
setembre, a les 12 del migdia, fins que s’acabi la Festa Major.  
 
 
Les terrasses podran obrir fins les 2 de la matinad a 
Durant les properes nits del 7 al 8, del 8 al 9 i del 9 al 10 de setembre d'enguany es 
modifica l'horari de tancament d'aquells establiments amb llicència per a terrasses amb 
taules i cadires, fins a les 2 de la matinada, gaudint de mitja hora més per dur a terme el 
seu desallotjament (durant la qual no podran servir-se consumicions, ni admetre clients a 
la zona de terrassa). L’Ajuntament ha decidit modificar l’horari de tancament tenint en 
compte el caràcter tradicional i popular de la Festa Major d'estiu que mou multitud de 
persones arreu, i per tal de facilitar-ne la celebració i donar suport als establiments que 
disposen d'autorització per a la instal·lació de terrasses amb taules i cadires.  
 
 
Canvis de recorregut al servei de Bus  
De dijous a les 2 del migdia fins les 7h de dilluns 10 de setembre:  

BUS URBÀ 
- Les parades 2-3-4-5 quedaran anul·lades. 
- Recorregut alternatiu:  Estació Renfe - Fleming - Sta. Rosa - Dr. Trueta - C. Major - 
Santa Tecla - C. Diputació - Ctra. Campins - C. d'Aneto - C. d'Esteve Cardelús 

INTERURBANS   
- La parada del carrer Campins quedarà anul·lada per totes les expedicions. S’hauran 



d’adreçar a la parada de Dr. Trueta 
- Recorregut alternatiu: Dr. Trueta – Rajoleria – Dos de Maig – Av de la Pau – Dr. Trueta 

HISPANO-HILARIENCA 
- La parada del carrer Campins quedarà anul·lada. S’hauran d’adreçar a la parada de 
l’Hospital.   
- Recorregut alternatiu: Estació – Sant Marti – Sta. Rosa – Dr. Trueta – Sta. Tecla – 
Diputació – Ramon i Cajal – Dos de Maig – Av de la Pau – Dr. Trueta 

 
 
Tota la informació a www.santceloni.cat/festamajor  
 
 
L’alcalde Joan Castaño sol·licita al degà dels jutj ats de Granollers col·laboració per 
evitar desnonaments  
 
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño es va reunir ahir amb el degà dels jutjats de 
Granollers, Manel Llanas, amb l’objectiu de trobar mecanismes que permetin establir 
llaços de col·laboració en casos de procediments de desnonaments o d’execució 
hipotecària que poden acabar amb el llançament de persones del seu domicili habitual. A 
finals de l’any 2010, el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres actuacions, sol·licitar 
la col·laboració del jutjat de Pau per aconseguir una relació detallada o estadística dels 
casos judicials que poden acabar amb llançament del domicili habitual, comunicant que 
l’Ajuntament havia d’adreçar-se als jutjats de Granollers, atès que és on es tramiten 
aquests expedients. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va informar al deganat que des de primers d’any ofereix el 
servei d’assessorament i mediació Ofideute en casos d’impagament de quotes 
hipotecàries i que tramita prestacions econòmiques d’especial urgència en situacions 
especials. En aquest sentit, l’Alcalde va demanar que des dels jutjats es faciliti la 
informació conforme l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny ofereix el servei d’ofideute a 
la seu del C/ Bruc, 26 de Sant Celoni. 
 
Des del deganat es van facilitar també els models que disposa l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà dels jutjats, elaborats des de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de 
Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu 
d’informar i orientar en casos de desnonaments per falta de pagament del lloguer o bé en 
processos hipotecaris. 
 
L’objectiu final es garantir que el ciutadà disposi d’informació suficient per conèixer quins 
mecanismes o a quins organismes es pot adreçar i en definitiva obtenir un 
acompanyament i unes garanties per a la seva defensa. 
 
 
2.910 alumnes començaran el curs a les escoles de S ant Celoni  
 
Els curs 2012-2103 s’iniciarà amb tota normalitat a les escoles de Sant Celoni pels 2.910 
alumnes que cursaran de P3 a 4rt ESO. El cens escolar segueix creixent a Sant Celoni, 
l’any anterior era de 2.830 alumnes.  

  
- Ampliació de ràtio per atendre els infants de P3 

Les direccions de les escoles, l’ajuntament  i inspecció educativa van acordar l’ampliació 
de ràtio per als grups de P3 per atendre el petit escreix de demanda per sobre de l’oferta 
inicial.  
 
  



ESCOLA P3 
Cor de Maria 28 
Montnegre 21 
Pallerola 54 
La Salle 57 

La Tordera 44  

D’aquests 
26/27 són 
de Sant 
Celoni 

Total 204 
 

- L’institut escola la Tordera va creixent. El curs 2011-2012 es va iniciar l’institut 
escola i enguany s’ofereix el 2n d’ESO  
 

CURS GRUPS ALUMNES 
1R ESO 2 53 
2N ESO 2 51 
 

- Nou mòdul a l’escola Soler de Vilardell.  Per atendre la provisionalitat durant 
aquest curs s’ha instal·lat un petit mòdul a l’escola. El mòdul té una superfície útil 
de 45m2 i es destinarà a usos polivalents: desdoblament de grups, aula 
d’acollida, menjador, tallers d’estudi assistit... 

 
- La Batllòria estrena pistes esportives . El departament d’Ensenyament han 

construït durant aquest estiu unes pistes esportives annexades a la zona escolar. 
Es preveu que l’escola utilitzi aquest equipament de manera exclusiva durant la 
jornada escolar. Fora de jornada escolar l’espai estarà obert al públic en general. 

 
 
Inscripcions als cursos de català per a adults curs  2012-2013 
 
Comença un nou període d’inscripcions dels cursos de català per a adults presencials i 
semipresencials, que organitza el Consorci per a la Normalització Lingüística a Sant 
Celoni, per aprendre a parlar català amb fluïdesa, per iniciar-se en l’escriptura o per 
millorar-la. 
Per inscripció i proves de col·locació hi un horari pels exalumnes (del 12 al 17 de 
setembre de dimecres a divendres de 10 a 13 h i dilluns de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h) 
i el torn general (del 18 al 28 de setembre, de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 
19.30 h i divendres de 10 a 13 h). 

 
     Per informació i inscripcions cal adreçar-se al Centre de Formació i Ocupació del Baix    
     Montseny, Sax Sala (c/ Montserrat, 28 Tel. 93 867 41 75  santceloni@cpnl.cat 
     www.cpnl.cat,  www.facebook.com/ocsantceloni ). 
 
 

La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte l’exposi ció Una mirada als mestres 
Els pintors Mario Bedini, Juan Carlos Sagarra i Jes ús Costa fan una interpretació 
dels mestres Ingres, Bedini i Castelao  
 
Dissabte 8 de setembre a les 7 del vespre tindrà lloc la inauguració de l’exposició Una 
mirada als mestres: els pintors Mario Bedini, Juan Carlos Sagarra i Jesús Costa fan una 
interpretació dels mestres Ingres, Bedini i Castelao. 
 
El 5 de setembre de 2009, Mario Bedini va inaugurar a la Rectoria Vella de Sant Celoni 
l’exposició Fortius, amb una sèrie de pintures sobre l’esport. El mateix dia Bedini es va 
trobar amb els pintors Juan Carlos Sagarra i Jesús Costa, i es van engrescar amb un nou 



projecte: fer una mostra a tres mans a la Rectoria Vella el 2012. Els tres amics es 
reuneixen sovint a Sarzanella, la residència i estudi de Bedini al Montnegre, amb 
l’objectiu de donar forma a la idea... Al final decideixen fer versions sobre un artista, 
elaborar la seva interpretació d’obres de mestres reconeguts: Una mirada als mestres. 
Mario escull el pintor neoclàssic francès Jean Auguste Dominique Ingres i, Jesús Costa, 
l’artista, polític i escriptor gallec del segle XX,  Alfonso Rodríguez Castelao. Bedini 
s’enfronta aviat al repte: prepara les teles i fustes, fa esbossos i dibuixos, i es baralla 
amb la gama de grisos. Transforma les famoses odalisques d’Ingres, agrupa banyistes al 
bany turc... Sembla que tingui pressa per enllestir el projecte... i no va errat. Mario Bedini 
mor el 7 de març de 2011, però deixa les seves obres enllestides. Arran de la mort del 
pintor, Joan Carlos Sagarra decideix interpretar obres de Mario Bedini per retre un 
homenatge a qui havia estat el seu mestre. 
 
Tres anys i tres dies més tard ens retrobem a la mateixa sala. Hi ha un gran buit, però la 
presència de Mario Bedini respira mitjançant el color, les traces del dibuix amb punta de 
plata (una tècnica del segle XV de la qual Mario se sentia orgullós), els cossos de les 
odalisques amb els turbants, els seus perfils característics... els tres amics han 
aconseguit una magnífica exposició interpretant els grans mestres. Falta Mario Bedini, 
però ens acompanya amb la seva mirada, la mirada d’un gran mestre. 
 
L’exposició es podrà veure fins el 21 d’octubre tots els dijous, divendres i dissabtes 
de 5 a 8 del vespre i diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del 
vespre. 
 
 
Les actuacions de manteniment a l’espai públic no s ’aturen  
  
L’Ajuntament de Sant Celoni s’ha mantingut ben atent a les necessitats de manteniment 
de l’espai públic aquest estiu. En aquest sentit, ha realitzat diverses actuacions per tal de 
minimitzar la presència de vespes en les àrees de jocs infantils de la plaça Comte del 
Montseny i del  passeig del Pertegàs – Roger de Flor. Aquestes vespes fan el niu a terra, 
en terrenys assolellats i amb sorra més o menys compactada. Això fa que els paviments 
amortidors de les àrees de jocs infantils d’aquestes places els sigui un lloc ideal. Per tal 
de fer-los menys agradable aquests espais, s’han motocultat periòdicament. Tot i així 
amb l’extrema sequera d’aquest any s’ha fet necessari fer una actuació de desinsectació 
d’aquests espais, injectant l’insecticida en els forats. 
 
D’altra banda, s’ha fet un tractament fitosanitari pel control de la Corythuca ciliata (tigre 
del plàtan) i oïdi als plataners situats al passeig dels Esports, parc de la Rectoria Vella, 
plaça Mercè Rodoreda i plaça de l’Estació. Per tal d’evitar molèsties als veïns pel 
tractament es va recomanar tenir de 23 h a 6 h de la nit les finestres de les cases 
tancades.  
Corythucha ciliata és conegut com a “tigre del plàtan”, és un insecte xuclador que ataca 
principalment els arbres del gènere Platanus, molt freqüents en l’arbrat viari i parcs 
urbans. Al seu país d’origen els Estats Units, no constitueix una plaga, ja que hi ha els 
seus enemics naturals que se n’alimenten. A Europa, en canvi, a falta d’aquests enemics 
sí pot constituir una plaga. La seva picada a  les fulles provoca l’aparició de zones 
necròtiques, les fulles adquireixen un color gris en la zona basal que s’escampa per la 
nerviació al llarg de tota la fulla. N’acaba produint la defoliació prematura. Les ferides 
provocades per aquest insecte afavoreixen l’aparició d’altres malalties, com 
les produïdes per fongs. 
 
 


