
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous , 15 de novembre de 2012 
 
 

• Festes de Sant Martí.  Portes al Montseny guanyadora del Concurs 
Museu Urbà. Presentació del nou roure de Santa Mari a. Inauguració 
de l’escultura “A en Santi Santamaria” promoguda pe r l’Associació 
d’Amics de Santi Santamaria.  
Fotos: www.santceloni.cat/document.php?id=10021 
 

• Prop de 140 infants i joves participen als tallers d’estudi assistit que es 
duen a terme a totes les escoles del municipi. L’Aj untament hi destina 28 
mil euros ja que aquest curs no es compta amb finan çament de la 
Generalitat  
 

• Dissabte a les 6 de la tarda, visita comentada a l’ exposició Miquel 
Nauguet. Constructor d’imatges 
 

• La deixalleria de Sant Celoni participa en l'activi tat Deixallibres. Del 17 al 
25 de novembre es recuperaran llibres perquè altres  usuaris puguin 
tornar-los a llegir 

 
• Els pares de l’Escola Soler de Vilardell convoquen una caminada 

reivindicativa aquest diumenge 
 
 

 
Festes de Sant Martí 
 
El bon temps i la participació han estat alguns dels elements de la Festa Major de 
Sant Martí amb activitats de petit format i molt variades. Per una banda, els més 
menuts i les seves famílies,  van omplir a vessar les dues sessions de “la petita 
hora del conte” a la Biblioteca, els gegants de les escoles amb acompanyar a en 
Martí i la M. del Puig en el cercavila de gegants, l’animació infantil del diumenge al 
matí a la plaça Vila va fer ballar grans i petits i els tallers i infables van omplir 
d’activitat el matí de dilluns. La mostra de tapes, la fira artesana i l’esmorzar 
popular van omplir d’ambient la plaça de la Vila .  També va haver-hi temps per 
propostes culturals  com, l’espectacle coral del cor de dones, Cromàtica, amb 
“les dones d’aigua”, el tast de lletres amb Xus Pacheco, concerts i DJ a l’Ateneu, 
danses del món amb Passaltpas, espectacle de màgia amb el Mag Edgard, 
l’expressart 2012, la presentació del 10è número del Còmic celoní i l’espectacle 
“Arrivererchi” dels Atrevits. 
 
 
Portes al Montseny guanyadora del Concurs Museu Urbà 
El jurat va escollir com a obra guanyadora “Portes al Montseny” de Josep Plandiura 
que s’emplaçarà l’any vinent a la porta de Llevant. El veredicte es va donar a conèixer 
divendres a Can Ramis en el marc de la inauguració de l’exposició que recull les 11 
obres que es van presentar al Concurs Museu Urbà.  



 
 
La proposta del Museu Urbà neix de la mà d’un col·lectiu d’artistes locals interessats 
per engegar un projecte que doni una empenta a la creació artística i possibiliti 
disposar d’espais per mostrar diferents obres d’art. Des de l’Ajuntament, tal i com 
explica la regidora de Cultura Júlia de la Encarnación, “s’és conscient que en el 
context de crisi actual és complicat promoure inici atives d’aquestes 
característiques, tanmateix visualitzem el projecte  com a una oportunitat per 
embellir i endreçar l’espai urbà i enriquir el patr imoni cultural, doncs l’obra 
guanyadora s’ha d’integrar en el conjunt artístic d el municipi: l’escultura del 
Repòs a la Biblioteca (Lluís Montané), l’escultura del ball de gitanes de Carles 
Colomo, l’homenatge a les persones donants de sang de Glòria Auleda, entre 
d’altres.”  
 
En aquesta edició del Museu Urbà el jurat ha estat constituït per : tres artistes del Baix 
Montseny, Hugo González, Carlos Colomo i Glòria auleda, dos tècnics de l’Ajuntament 
de Sant Celoni , Josep Ma Abril, tècnic de Cultura, i Jaume Coris, arquitecte municipal 
i Sílvia Garcia, tècnica de Cultura, que ha actuat com a secretària.  
 
Presentació del nou roure de Santa Maria  
Dissabte, 10 de novembre a les 10 del matí a l’ermita de Santa Maria de 
Montnegre va tenir lloc l’acte de presentació del nou roure de Santa Maria.  
Tot i que feia un dia una mica ennuvolat, a Santa Maria de Montnegre s’hi van 
congregar un gran nombre de persones per veure i ajudar a plantar el petit nou roure 
de Santa Maria, que substitueix l’arbre monumental que va caure i es va partir en una 
tempesta de vent i neu el 8 de gener de 2010. Va pujar gent del Vallès Oriental i del 
Maresme, alcaldes i representants dels municipis de Sant Celoni, Arenys de Munt, 
Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol, Calella, Pineda... i el petit roure va ser 
plantat amb terres provinents de tots aquests municipis com a mostra del respecte i 
estimació que se li vol consagrar. L’acte l’organitzava Amics de Santa Maria amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
El nou roure és una rèplica de l’arbre caigut obtinguda a partir de segments cel·lulars 
vius de l’antic roure. Aquesta clonació l’ha realitzada l’empresa celonina Foresvit. 
 
 
Inauguració de l’escultura “A en Santi Santamaria” promoguda per l’Associació 
d’Amics de Santi Santamaria   
Diumenge 11 de novembre al matí va tenir lloc la inauguració de l’escultura “A en Santi 
Santamaria” de l’escultor Jaume Rodri per recordar la seva figura i obra que ha estat 
promoguda per l’Associació d’Amics de Sant Santamaria” amb la col·laboració 
d’empreses del municipi i  aportacions voluntàries. L’Ajuntament de Sant Celoni hi ha 
contribuït amb la cessió de l’espai, al costat de la biblioteca l’Escorxador.  
 
Durant l’acte, l’esposa de Santi Santamaria, Àngels Serra, va agrair per part de la 
família, la iniciativa dels amics del Santi Santamaria i Regina Santamaria va fer una 
breu presentació de la “Santi Santamaria Fundació”. La inauguració de l’obra va anar a 
càrrec  d’alguns representants de l’associació “Amics de Santi Santamaria”, la família, 
l’alcalde Joan Castaño i representants de les empreses col·laboradores davant d’unes 
200 persones.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prop de 140 infants i joves participen als tallers d’estudi assistit que es duen a 
terme a totes les escoles del municipi  
L’Ajuntament hi destina 28 mil euros ja que aquest curs no es compta amb 
finançament de la Generalitat  

Aquesta setmana han començat els tallers d’estudi assistit  a les diferents escoles del 
municipi i que arriben a prop de 140 infants i joves. Es tracta d’una de les actuacions 
més importants del Pla Educatiu d’Entorn de cara a millorar l’èxit educatiu dels nois i 
noies de Sant Celoni. Els tallers d’estudi assistits són una acció positiva que vol 
proporcionar a l’alumnat que hi participa unes condicions que l’ajudin al seguiment del 
currículum escolar. L’objectiu d’aquests tallers és promoure en l’alumnat: 

- L’adquisició d’hàbits d’organització i constància en el treball 
- L’aprenentatge de tècniques d’estudi 
- La millora de les habilitats i actituds associades a la lectura i a l’escriptura 
- La millora de les habilitats i actituds associades a la resolució de problemes 
- l’adquisició d’habilitats relacionades amb la resolució de conflictes amb ells 

altres alumnes o amb els professors. 

L’ajuntament destina 28.000 € del pressupost municipal a garantir aquests tallers. 
Enguany el Departament d’Ensenyament ha signat conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni per continuar tirant endavant El Pla Educatiu d’Entorn fins 
al curs 2014 - 2015, però sense aportació pressupostària per part de la Generalitat de 
Catalunya. No obstant, l’Ajuntament ha cregut important mantenir les actuacions del 
Pla Educatiu d’Entorn i per aquesta raó n’assumeix el seu cost dins el pressupost 
municipal.  

Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación “L’educació és una 
prioritat per nosaltres. Per això, estem assumint e ls diners que ha deixat de 
posar la Generalitat de Catalunya en el Pla Educati u d’Entorn, perquè estem 
convençuts que només garantint que els nostres infa nts i joves estiguin ben 
formats aconseguirem que esdevinguin ciutadans i ci utadanes de ple dret”. De la 
Encarnación afegeix que “millorar la formació dels infants i joves és encar a més 
important en aquests moments de dificultats on la f ormació i el talent és la clau 
per un món millor”.   

Els tallers es distribueixen de la manera següent:  

- 1 taller a l’escola Soler de Vilardell 
- 1 taller al Col·legi La Salle 
- 2 tallers a l’escola Josep Pallerola 
- 1 taller a l’escola L’Avet Roig 
- 2 tallers a l’escola Montnegre 
- 1 taller al Col·legi Cor de Maria 
- 2 tallers a l’institut Baix Montseny 
- 2 tallers per l’alumnat d’ESO de La Batllòria 
- 2 tallers a l’institut escola La Tordera 

Sant Celoni compta amb el Pla Educatiu d’Entorn des de fa 6 cursos. El Pla Educatiu 
d’Entorn té tres objectius bàsics: 

- Contribuir a la millora de l’èxit educatiu de tots els nois i noies, mitjançant el 
desenvolupament d’una identitat personal rica i equilibrada, l’adquisició de les 
competències, les habilitats, els valors i les actituds per respondre de forma 
satisfactòria als reptes de la vida professional, i participar en la societat. 

- Promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural, l’equitat i el 
foment de l’ús de la llengua catalana com un espai comú de convivència. 



- Afavorir el treball i l’aprenentatge en xarxa entre els centres educatius i els 
diferents agents de l’entorn per aconseguir continuïtat i coherència educativa. 

 
 
Dissabte a les 6 de la tarda, visita comentada a l’ exposició Miquel Nauguet. 
Constructor d’imatges  
 
Aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella tindrà lloc la visita comentada a  
l’exposició Miquel Nauguet. Constructor d’Imatges .  La visita anirà a càrrec, entre 
d’altres, de Yolanda González (esposa de Miquel Nauguet), Jaume Grau (amic des de 
la infantesa i membre de la Galeria Tau) i Robert Barrio (professor de l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya). 
 
La mostra es podrà visitar fins el 9 de novembre els dijous, divendres i dissabtes de 5 
a 8 del vespre; diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del 
vespre. 
 
L’exposició reflecteix la tasca del fotògraf celoní Miquel Nauguet en el camp de la 
formació, recerca i divulgació de la imatge fotogràfica i les seves tècniques. 
 

 
 
La deixalleria de Sant Celoni participa en l'activi tat Deixallibres  
Del 17 al 25 de novembre es recuperaran llibres per què altres usuaris puguin 
tornar-los a llegir 

La deixalleria de Sant Celoni participa en l'activitat Deixallibres, organitzada pel 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. L'objectiu del Deixallibres és 
recuperar llibres usats provinents de les instal·lacions de la xarxa de deixalleries 
comarcals i donar-los vida perquè puguin tornar a ser llegits. 

L'any passat es va realitzar la mateixa activitat i es van recuperar més de 2.200 
exemplars, que els usuaris i les usuàries de les deixalleries comarcals van poder 
tornar a llegir. 

Aquest acte es celebra dins el marc de la IV Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus que es duu a terme del 17 al 25 de novembre i que té com a objectiu donar a 
conèixer iniciatives de prevenció de residus a tot Europa. 

L'agenda de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus d'aquest any 
està disponible a http://www.arc.cat/webarc/jsp/prevencio/ca/cercar.jsf 

 
A més, l'Ajuntament de Sant Celoni en el marc de la setmana europea de la prevenció 
de residus, organitza aquest dissabte 17 de novembre una visita a la planta de 
compostatge de Granollers. Durant la visita es podrà conèixer el destí de la brossa que 
va al contenidor marró, l'orgànica i descobrir com d'un residu es passa a un producte 
aprofitable: el compost.  
 
 
Els pares de l’Escola Soler de Vilardell convoquen una caminada reivindicativa 
aquest diumenge  
 
“Caminem junts per aconseguir l’edifici nou de l’Esc ola Soler de Vilardell!” 
Aquest és el missatge que han fet arribar els pares de l’Escola Soler de Vilardell dins 
la campanya que han iniciat per reclamar a la Generalitat la construcció del nou edifici. 
La proposta és una caminada reivindicativa aquest diumenge 18 de novembre a les 10 
del matí fins a l’autopista amb el gegant de l’escola. La sortida és l’aparcament del 
pavelló i l’arribada, l’inici del carrer Doctor Trueta. 



 
Tal i com ells mateixos expliquen "estem preocupats pel futur dels nostres fills i 
filles. Gaudim d' un projecte d'escola que ens agra da i d'un bon equip de 
mestres. Ara ens falta l'edifici perquè els nostres  fills i filles puguin gaudir d'una 
educació de qualitat. Fa set anys que esperem la co nstrucció del nou edifici i 
creiem que ja n'hi ha prou” .  Durant aquest curs 2012-2013, la capacitat d'aforament 
de l'escola, ubicada a l’edifici Puigdollers, ha arribat als seus límits i l'espai actual 
edificable no permet la ubicació de més mòduls. 
 
Tenint present l’afectació a la circulació que comportarà la caminada, entre les 10 del 
matí i les 14 h, es demana als vehicles que evitin aquest tram. L’estacionament estarà 
prohibit a tot el recorregut i es faran talls puntuals de carrers i carreteres afectats per 
l’itinerari així com carrers adjacents.   
  
L’itinerari previst de la caminada és: av. Catalunya, ctra. Campins, c/ Campins, av. de 
l’Hospital, c/ Major, c/ Dr. Trueta, rotonda de l’Altrium, i c/ Sant Femi,  pont Trencat, ja 
dins el  terme de Santa Maria de Palautordera, pel c/ Treball, c/ Antiga Via Provincial i 
fins el carril de sortida al lateral de C-35 que baixa al Pont Trencat, i continuació per la 
C-61 fins l’arribada a la rotonda del peatge. Tornada pel mateix camí fins a Dr. Trueta.  
 
Pel que fa als accessos a l’enllaç C-35 / Dr. Trueta, s’aconsella l’entrada a població 
(zona centre) pel carrer ctra. de Gualba. També es preveu que durant un quart d’hora 
o 20 minuts, l’entrada i sortida de l’AP-7 a Sant Celoni estigui tallada.  
 


