
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Divendres, 2 de gener 
 
 

• L’Ajuntament sol·licita fons europeus (FEDER) per a l Projecte de 
recuperació de la Força de Sant Celoni com a centre  d'interpretació del 
patrimoni i focus d'atracció turística  

 
• Els patges reials arriben aquesta tarda a Sant Celo ni i a la Batllòria 

 
• Tot a punt per a les cavalcades de Ses Majestats el s Reis d’Orient 

 
• Restauració i modernització de l’enllumenat públic de la plaça de 

l’Església de la Batllòria 
 
 
L’Ajuntament sol·licita fons europeus (FEDER) per a l Projecte de recuperació de 
la Força de Sant Celoni com a centre d'interpretaci ó del patrimoni i focus 
d'atracció turística  
 
L'Ajuntament de Sant Celoni ha presentat a la darrera convocatòria dels Fons 
Estructurals de Desenvolupament Regional (FEDER) el projecte d’intervenció i 
recuperació de la Força de Sant Celoni, part de la muralla medieval i de la capella 
romànica de Sant Celdoni, com a centre d'interpretació i difusió del patrimoni històric 
municipal i focus d'atracció i regeneració turística, comercial i social del barri antic. 
 
L'alcalde Joan Castaño assenyala l’oportunitat que suposen els fons europeus per a 
impulsar un projecte de promoció turística a la vila: “l’any 2006 l'Ajuntament va fer 
una aposta per la recuperació del patrimoni amb la recuperació d'una part de la 
muralla de la Força o muralla medieval de la vila, aquestes obres van acabar el 
2009 i des del dia de Sant Jordi d'aquell any són u n nou atractiu patrimonial i 
turístic. Ara, amb els fons europeus, ens podem pla ntejar fer un nou pas 
endavant per a la conservació i promoció del nostre  patrimoni i de la nostra 
història”.  
 
Aquesta actuació a la Torre de la Força i la difusió que s'ha fet del patrimoni de la Vila 
arran d'aquesta intervenció ha permès descobrir l'interès que pot tenir la divulgació del 
patrimoni històric com a eina de revitalització i promoció. 
 
La publicació d'una convocatòria dels Fons Estructurals de Desenvolupament Regional 
(FEDER) que prioritzen precisament aquests tipus d'actuacions de desenvolupament 
local i urbà a través de la millora dels serveis turístics, la protecció i conservació del 
patrimoni cultural i la regeneració urbana representa una oportunitat única per a 
reforçar les actuacions que es poden realitzar i passar d'una mera conservació a un 
estudi i divulgació a fons de l'àmbit de la Força. 
 
Arran d'unes obres d'emergència en una finca propera a l'àmbit rehabilitat es va 
descobrir l'existència molt ben conservada de més parts de la muralla i dels murs 



laterals de l'antiga capella de Sant Celdoni, avui amagada dins les cases de la plaça 
dels Estudis.  
 
La possibilitat d'obtenció de dues finques a l'àmbit de la plaça dels Estudis, la finca 
afectada i una part de la finca veïna que la separa l'àmbit ja restaurat, permet albirar la 
creació d'un itinerari o circuit de divulgació de la història i el patrimoni locals totalment 
diferent del que s'ha fet fins ara. 
 
Així el projecte contempla uns àmbits d'actuació: 
 

- La reparació i consolidació de les finques que passaran a ser de 
propietat municipal 

- El condicionament mínim necessari per a permetre la visita guiada als 
espais obtinguts 

- L'estudi arqueològic de l'entorn de la capella de Sant Celdoni 
- La redacció d'un document de proposta d'intervenció, divulgació i difusió 

de l'espai 
- La implantació de les propostes que surtin d'aquest document 

 
L'Ajuntament de Sant Celoni ha presentat aquesta proposta a la tercera convocatòria 
per a la selecció d'operacions susceptibles de ser subvencionades i el projecte en el 
seu conjunt es posarà en marxa un cop es confirmi la concessió de la subvenció que 
serà del 50% de les despeses previstes. 
 
Tot i això en el pressupost municipal es disposa de les partides necessàries per a 
l'obtenció de les finques i la seva reparació i consolidació bàsiques. Aquestes 
actuacions ja disposen d'una subvenció del PUOSC. 
 
 
 
Els patges reials arriben aquesta tarda a Sant Celo ni i a la Batllòria  

Els carters Reials, la Martina i l'Ermenter, arribaran aquesta tarda a 2/4 de 6 a la plaça 
de la Vila. Tot seguit, la comitiva baixarà pel carrer Major fins a la plaça del Bestiar, 
enfilarà el carrer de les Valls, i s'instal·larà al seu campament ubicat a la Torre de la 
Força, on els infants podran donar les cartes. Avui el campament dels Carters Reials 
estarà obert fins a les 8 del vespre i dijous i divendres de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre. L’Agrupament Escolta Erol en són els organitzadors amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.  

A la Batllòria, el representant de Ses Majestats els Reis d'Orient vindrà aquesta tarda 
per recollir les cartes dels nens i nenes de la Batllòria. Serà a les 5 de la tarda al pati 
de Can Bruguera (C/Major, 19-21). 

Tot a punt per a les cavalcades de Ses Majestats el s Reis d’Orient  
 
Sant Celoni i la Batllòria ja estan a punt per rebre els Reis d’Orient aquest dissabte 5 
de gener. A Sant Celoni, es preveu que Ses Majestats arribin a les 6 de la tarda a la 
plaça Comte del Montseny. Tot seguit aniran pel carrer Major fins la Creu i baixaran 
per la carretera Vella, carrer Sant Martí, carrer Major, plaça de l'Església (Adoració al 
Nen Jesús), carrer Major i plaça de la Vila, on arribaran pels volts de les 7 de la tarda. 
Durant la cavalcada, perquè cap infant celíac es quedi sense caramels, seran sense 
gluten. 

La cavalcada de Reis l’organitzen l’Agrupament Escolta Erol, Colla de Diables, Colla 
de Geganters i l’Ajuntament.  

A la Batllòria, els Reis Mags de l'Orient arribaran pel pont de la Tordera, 
aproximadament a 2/4 de 7 de la tarda. L'arribada a la plaça serà pels volts de 2/4 de 
8 del vespre. 



 
L’organització va a càrrec de l’AMPA Escola Montnegre, Colla Gegantera de la 
Batllòria, Batcolla, Penya Barcelonista "La Batllòria culé", Comissió de Cultura del 
Consell del Poble i Ajuntament.. 
 
 
 
Restauració i modernització de l’enllumenat públic de la plaça de l’Església de la 
Batllòria  
 
Dins el procés de millora continuada de l’enllumenat de Sant Celoni i la Batlloria,  
aquests darrers mesos s’ha dut a terme la restauració i modernització de l’enllumenat 
públic de la plaça de l’església de la Batllòria.  
 
Per tal de mantenir l’estètica existent però dotant–la d’un enllumenat d’última 
generació, es van retirar les llumeneres i es van substituir per un mòdul LED amb 12 
díodes amb  òptiques rectangulars simètriques que permeten una distribució altament 
eficaç de la llum, a més d’altres avantatges:  
 
Alta qualitat cromàtica:  Llum blanca d’alta qualitat cromàtica (CRI>70) molt per sobre 
de la llum monocromàtica ataronjada del Vapor de Sodi d’Alta Pressió (CRI=20). 
Aquesta diferència incideix en l’eficiència, ja que a igualtat de llum tenim una percepció 
de quantitat de llum molt superior amb els LEDs.  La quantitat de llum necessària per a 
tenir una mateixa sensació d’il·luminació, en el cas del LEDs, és aproximadament la 
meitat que amb el VSAP (segons les taules del factor S/P de Samuel M. Berman). 
 
Baixa contaminació lumínica:  L’emissió de llum semiesfèrica dels LED en 
combinació amb un modern disseny òpticament estudiat, fa dels sistemes implantat 
una molt bona opció per a reduir la contaminació lumínica, l’enlluernament i la llum 
intrusa provocada per l’enllumenat públic.  
 
Reducció del flux lluminós:  Sistema de regulació PWM incorporat  
 
Lliure de radiacions ultraviolades i infraroges:  no és una font de llum nociva per a 
la salut, a més, no escalfa els objectes il·luminats (llum freda). 
 
Lliure d’efecte estroboscòpic:  Elimina la fatiga visual produïda pel pampallugueig de 
les làmpades de descàrrega alimentades a 50Hz. 
 
Responsable amb el medi ambient:  Els LEDs no contenen elements contaminants 
com el mercuri, el plom o els gasos d’halogenurs metàl·lics. 
 
En termes energètics l’estalvi en consum és molt notori mentre que les anteriors 
làmpades de VSAP tenien una potència instal·lada de 150W per unitat (600W tota la 
plaça) les actuals làmpades LED tenen una potència de 30W per unitat (120W tota la 
plaça) és a dir una cinquena part de la potència.  
 
Els kWh consumits per la nova instal·lació al llarg d’ un any sencer de funcionament 
(4.200 hores) seran 504kWh, amb les antigues làmpades el consum era de 2.520 
kWh/any. Aquest estalvi energètic de 2.016 kWh representen un estalvi de quasi 
325€/any i una reducció de 0,55 t de CO2/kWh.  
 

 

 


