
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 20 de setembre de 2012 
 
 

• Les mesures d’estalvi en l’enllumenat públic aplica des per l’Ajuntament 
de Sant Celoni aconsegueixen una reducció del consu m del 26,2 %. Els 
primers resultats del Pla d’Estalvi Energètic en l’ enllumenat públic 
confirmen un estalvi econòmic d’un 16,5%, tenint pr esent l’augment de 
tarifes sofert, i una reducció de l’emissió a l’atm osfera de 51,5 tones de 
CO2.  
 

• L’Escola d’Adults inaugura el curs a Sax Sala amb m és de 400 alumnes a 
les aules. El nou curs d’alemany, més nivells d’ang lès i l’avaluació 
contínua en el curs per a l’obtenció del Graduat en  Educació Secundària, 
principals novetats  
 

• Més de 30 col·laboradors a la nova temporada de Pun t 7 Ràdio que 
s’estrena dilluns 24 de setembre. Informació, cultu ra, esports, 
entreteniment, humor, música, llibres, contes, sard anes... una àmplia 
oferta de dilluns a divendres que es podrà seguir e n directe, per Internet o 
al servei a la carta. I sempre, al costat de bona m úsica 
 

• L'Ajuntament impulsa l'expressió artística creant e l concurs Museu Urbà. 
Les obres s’han de presentar del 15 al 30 d’octubre i  s’exposaran durant 
els dies de Festes de Sant Martí de novembre a Can Ramis  
 
 

 
 
Les mesures d’estalvi en l’enllumenat públic aplica des per l’Ajuntament de Sant 
Celoni aconsegueixen una reducció del consum del 26 ,2 %   
 
Els primers resultats del Pla d’Estalvi Energètic e n l’enllumenat públic confirmen 
un estalvi econòmic d’un 16,5%, tenint present l’au gment de tarifes sofert, i una 
reducció de l’emissió a l’atmosfera de 51,5 tones d e CO2.  

El Pla d'estalvi energètic per reduir el consum i la despesa en l'enllumenat públic 
engegat per l’Ajuntament de Sant Celoni a mitjans de febrer,  ha aconseguit molt bons 
resultats: s’ha reduit el consum en un 26,2%, el cost en un 16,5 % i s’ha deixat 
d’emetre  51,5 tones de CO2 a l’atmosfera. 

En una primera fase els esforços s’han centrat en l’enllumenat públic aplicant mesures 
de reducció sempre tenint present garantir la seguretat viària, de les persones i de les 
propietats. En funció de les possibilitats de regulació de cada un dels quadres elèctrics 
d’enllumenat públic, s’han aplicat mesures combinades de reducció del flux lluminós o 
la desconnexió selectiva dels punts de llum. En aquest sentit, l’alcalde Joan Castaño 
ha explicat “que durant les primeres setmanes els tècnics munic ipals van haver 
d’anar ajustant carrer a carrer, donant resposta a peticions veïnals per 
aconseguir una bona implantació que a hores d’ara j a podem valorar com a molt 
positiva”. 

Les primeres dades, corresponents al primer semestre de l’any, mostren que amb 
aquestes mesures s’ha assolit un estalvi de més del 26%. Si el primer semestre del 



2011 es van consumir 737.897 kWh aquest mateix període del 2012 s’ha consumit 
544.848 kWh (193.052 kWh menys), el que representa un estalvi del 26,2 % i 51,5 
tones de CO2 menys emeses a l’atmosfera. 
 
 

CONSUM COST 

1r. Sem. 

2011 

1r. Sem. 

2012 
Estalvi % 

1r. Sem. 

2011 

1r. Sem. 

2012 
Estalvi % 

737.897 

kWh 

544.845 

kWh 
26,2% 

112.359,27 

€ 
93.829,06  € 16,5% 

 
 
Analitzant les dades des de la perspectiva del cost, l’estalvi econòmic ha estat de 
18.530, 21 € (un 16,5%). Val a dir el preu de l’energia ha sofert un increment important 
els darrers anys. Considerant per exemple la tarifa regulada (TUR) al gener del 2011 
un kWh costava 0,14 € + impostos mentre que al gener del 2012 el cost era de 0,17 € 
+ impostos. 
 
 
 
 

Data canvi de tarifa 
Potència 

€/dia 
Energia 
€/kwh 

2011 

01/01/2011 0,056529 0,140069 

01/07/2011 0,056529 0,142319 

01/10/2011 0,056375 0,152559 

2012 

01/01/2012 0,07427 0,168075 

01/04/2012 0,059817 0,142138 

01/06/2012 0,059817 0,142208 

01/07/2012 0,059817 0,149198 
 
Amb dades del cost real a Sant Celoni s’ha passat de 0,15 €/kWh impostos inclosos de 
mitjana el primer semestre del 2011 a 0,17 €/kWh impostos inclosos  (un increment del 
13%). 
 

RATI COST CONSUM 
1r. Sem. 2011 1r. Sem. 2012 % 

0,15 €/kWh 0,17 €/kWh 13,1% 

 
Finalment considerant les dades per habitant s’ha passat d’un consum de 43,6 kWh i 
persona a 32,1, és a dir, una reducció del 26,4%. En cost s’ha reduït 1,1 € per 
persona, passant de 6,65 € per persona a 5,54 €. 
 
 

CONSUM/habitant COST/habitant 

1r. Sem. 

2011 

1r. Sem. 

2012 
Estalvi % 

1r. Sem. 

2011 

1r. Sem. 

2012 
Estalvi % 

43,6 

kWh/hab 

32,1 

kWh/hab 
26,4% 6,65 €/hab 5,54  €/hab 16,7% 

 
 



En definitiva, les dades mostren que actuacions realitzades han assolit l’objectiu 
plantejat inicialment de reduir el consum energètic d’un 25%. 
 
 
 
L’Escola d’Adults inaugura el curs a Sax Sala amb m és de 400 alumnes a les 
aules  
El nou curs d’alemany, més nivells d’anglès i l’ava luació contínua en el curs per 
a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària, pr incipals novetats  
 
L’Escola d’Adults ha iniciat el curs aquesta setmana amb més de 400 alumnes a les 
aules de Sax Sala. Dilluns 17 de setembre va tenir lloc l’acte de presentació del nou 
curs que va tenir lloc a l’espai fòrum del Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny - Sax Sala amb la participació de més de 100 alumnes i la presència de 
l’alcalde Joan Castaño, la regidora d’Educació, Júlia de la Encarnación, així com 
també de tot l’equip docent d’aquest curs.  
 
L’alcalde va destacar “l’aposta que fa l’Ajuntament per prioritzar la form ació i 
l’ocupació entenent que aquests aspectes van molt l ligats i l’equipament de Sax 
Sala és un element clau perquè els integra en un ma teix equipament”. En el seu 
parlament, va ressaltar que “com a novetat d’aquest curs s’amplia l’àmbit de 
llengües  amb el curs d’alemany, l’oferta de més nivells d’an glès i també una 
nova aposta en l’àmbit d’accés als sistema reglat a mb l’avaluació contínua en el 
curs per a l’obtenció del Graduat en Educació Secun dària”. 
 
També va aprofitar per felicitar a tot l’alumnat pel seu interès per mill orar la seva 
formació i els va encoratjar a fer un bon aprofitam ent del curs, tant a nivell 
acadèmic com també participant en les diferents act ivitats que es van 
organitzant al llarg del curs , amb l’objectiu d’anar promovent la cohesió social entre 
totes les persones a nivell del centre i del municipi. 
 
A continuació l’equip docent de l’Escola d’Adults va explicar els aspectes més 
destacats del funcionament del centre i l’oferta formativa que abasta un total de vint 
ensenyaments que s’organitzen en quatre àmbits de formació: ensenyaments inicials, 
accés al sistema reglat, llengües i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 
 
Les classes s’han iniciat aquesta setmana amb més de 400 persones matriculades 
que, donat el context actual, s’ha detectat en la majoria dels ensenyaments molta 
demanda de les persones del municipi que volen ampliar la seva formació.  
 
 
 
 
 
Més de 30 col·laboradors a la nova temporada de Pun t 7 Ràdio que s’estrena 
dilluns 24 de setembre  
 
Informació, cultura, esports, entreteniment, humor,  música, llibres, contes, 
sardanes... una àmplia oferta de dilluns a divendre s que es podrà seguir en 
directe, per Internet o al servei a la carta. I sem pre, al costat de bona música. 
 
Més d’una trentena de col·laboradors  faran possible la nova graella de l’emissora 
municipal amb 16 espais radiofònics de temàtiques diverses que s’aniran estrenant a 
partir de dilluns 24 de setembre. La majoria de programes de la temporada passada es 
consoliden a la nova graella amb algunes incorporacions. Informació, cultura, esports, 
entreteniment, humor, música, llibres, contes, sardanes... una àmplia oferta de dilluns 
a divendres que es podrà seguir en directe, per Internet o al servei a la carta, que cada 
dia compta amb més usuaris. Les reemissions dels programes passen al cap de 
setmana. 
 



Els programes començaran a les 9 del vespre i s’allargaran fins a quarts d’11, les 11 
de la nit. Els dilluns  podrem seguir el programa En Pilotes , dedicat al món de 
l’esport i l’humor , conduït per Adrià Draper i Pere Purrà. El seguirà el Soul celoni  on, 
igual que al curs passat, Jesús Gàlvez passejarà pel món de la música Soul. El Tirant 
de llibres , amb Joan Rubiralta, Francesc Pina i Jordi Plens s’emetrà dimarts a les 9 
del vespre i a les 10 serà l’hora de conèixer els grups que actuaran al Sessions’n’sona 
amb el Sessions’n’ràdio  (emissió subjecte a la programació del Sessions’n’sona).  
Els dimecres torna a les 9 del vespre L’habitació dels pares i el conte d’adults , amb 
Núria Lleonart i els seus convidats i Lola Pérez i la Rosa Maria a càrrec dels contes. 
Tot seguit es dedicarà un espai a les escoles  que col·laboren amb Punt 7 ràdio i als 
programes especials . Precisament el 26 de setembre s’emetrà un espai dedicat a la 
Plataforma d’afectats per les participacions preferents i el 3 d’octubre parlarem amb el 
Centre excursionista Sant Celoni i alguns dels membres de l’expedició a l’Islandpic. 
El programa Cinèfils en acció,  els dijous a les 9 del vespre, presentat per Laura 
Matallana, Joan Soler i Sergio Montesinos, es veurà complementat amb una de les 
novetats de la graella que és el BSO, conduït per Lluís Arañó. Els dijous a les 10 de la 
nit es manté el Sardana a fons  amb en Rafel Jiménez. 
El divendres a les 9 torna el No direm res  amb Marçal Draper i Paula Vallejo que 
aquesta temporada estaran acompanyats de nous col·laboradors. Per tancar la nit de 
divendres, hi haurà David Pons i Xavier Gorgs amb Fent l’indie , dedicat a la música 
independent. 
 
 
A part d’aquests programes d’entre 30 minuts i una hora de durada, seguiran els 
espais complementaris a l’Info 7 . Continuaran els Som llaminers , amb Laia Coll, el 
Posa’t en forma , amb Raquel Benavides, el Viure des de l’essència , amb Glòria 
Montasell, el Fonemes i cordes ¸ amb Carme Martín de la Torre i les Recomanacions 
literàries   amb les llibreries Alguer 7 i els 4 gats.  El diumenge a ¾ de 9 del vespre 
continuarà el Contes per somiar  infantil .  
 
Informació de proximitat, una prioritat 
 
A les 8 del matí, 2/4 de 2 del migdia i a 2/4 de 9 del vespre podreu escoltar els Info 7, 
els informatius d’àmbit local i les agendes culturals. També es continuarà amb les 
transmissions en directe dels plens municipals i les seves reemissions al cap de 
setmana. A més, tindreu disponibles els programes a l’apartat de “Ràdio a la carta” del 
web www.santceloni.cat/radio. 
 
La graella de Punt 7 ràdio engega, doncs, aquest proper 24 de setembre i en les 
properes setmanes s’aniran incorporant altres espais amb nous col·laboradors.  

 

 
L'Ajuntament impulsa l'expressió artística creant e l concurs Museu Urbà  
 
Les obres s’han de presentar del 15 al 30 d’octubre i  s’exposaran durant els di es 
de Festes de Sant Martí de novembre a Can Ramis  

L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs Museu Urbà per a la selecció d’una 
obra artística per ser instal·lada en l’espai públic del nucli de Sant Celoni i la Batllòria.   

Les dimensions i els els materials són lliures i només cal que s’adeqüin a les 
característiques de l’emplaçament escollit. El cost total del materials per a la producció 
i instal·lació de l’obra, que seran assumits per l’Ajuntament no ha de superar els 
12.000 € (IVA inclòs) i l’autor/a seleccionat com a guanyador/a rebrà un premi 
econòmic de 2.000 €. 
 
El jurat estarà constituït per tres artistes del Baix Montseny (Hugo González Durante, 
Luis Carlos Colomo Rodríguez i Glòria Auleda Llavina) a més de tècnics municipals.  



 
Les obres s’han de presentar del 15 al 30 d’octubre i  s’exposaran del 10 al 25 de 
novembre a la Sala d’exposició de Can Ramis. El dia 9 de novembre, a les 7 de la 
tarda, coincidint amb l’obertura de l’exposició dins el programa de Festes de Sant 
Martí, es farà públic el veredicte del jurat. 
 
www.santceloni.cat/museuurba 
 
 

 

 


