
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 23 de gener de 2013 
 
 

 
• Campanya de millora de les àrees de jocs infantils del municipi 

 
• Dilluns 28 comencen les obres de millora de l’acces sibilitat i mobilitat al 

carrer Grup Escolar. L’objectiu prioritari: més seg uretat en l’accés 
d’infants i famílies a l’escola Soler de Vilardell 
 

• L’Oficina de Turisme es consolida com un equipament  de referència per 
als visitants del Baix Montseny 
 

• L’estació d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de Sant Celoni, a la 
carretera de Gualba, tocant al Cementiri, obre aque st dijous 
 

• Aquest divendres, concert de presentació del CD del  Ball de Gitanes de 
Sant Celoni a la Sala Petita de l’Ateneu. Amb l’actuació de l'Escola 
Superior de Música de Catalunya i La Principal del Ferro 

 
 
 
Campanya de millora de les àrees de jocs infantils del municipi  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha endegat una campanya d’arranjament de diferents 
àrees de jocs infantils del municipi amb l’objectiu prioritari de millorar-ne la seguretat.  
 
La setmana vinent, a les places Comte del Montseny i Mercè Rodoreda, es procedirà a 
canviar l’actual paviment de sorra per un paviment de cautxú, que ofereix una millor 
seguretat i permet garantir un nivell més alt de salubritat. L’actuació consistirà en 
preparar el terreny amb anivellament i compactació de l’àrea i posterior 
subministrament i instal·lació de paviment de cautxú reciclat, el qual està compost per 
soles de bambes triturades. La base del paviment és de trossos de goma gruixuda 
provinent de neumàtics reciclats. 
 
Aquestes dues actuacions, amb un pressupost de 32 mil euros, tindran lloc a partir de 
dilluns 28 de gener i s’allargaran durant tota la setmana. Durant aquests dies, no es 
podrà fer ús d’aquestes instal·lacions.  
 
En una segona fase, durant aquest any 2013, l’Ajuntament planteja una nova i 
rellevant actuació de renovació integral o parcial de sis àrees de jocs, que es troben en 
una situació de clara necessitat d’actualització. En concret s’actuarà a: Porta de 
Llevant, Joan Maragall - Bisbe Irurita, Passeig del Pertegàs- Ramon de Penyafort, 
Plaça Rafael Ferrer, Urbanització Royal Park i Font de Santa Laura.  
 
Aquesta renovació tindrà un cost de prop de 33 mil euros que s’han inclòs a la darrera 
modificació de crèdit aprovada al ple municipal del 20 de desembre passat. 



 
 
 
Dilluns 28 comencen les obres de millora de l’acces sibilitat i mobilitat al carrer 
Grup Escolar  
L’objectiu: més seguretat en l’accés d’infants i fa mílies a l’escola Soler de 
Vilardell 
 
La setmana vinent començaran les obres de millora de l’accessibilitat i mobilitat al 
carrer Grup Escolar, del carrer Ramis al Passeig dels Esports, amb una durada 
prevista de dos mesos. L’objectiu d’aquesta actuació és millorar la mobilitat i la 
seguretat en aquesta àrea i, en especial, l’accés d’infants i famílies a l’entorn de 
l’Escola Soler de Vilardell que està situada provisionalment al carrer Grup Escolar. 
Malauradament, aquesta provisionalitat s’està allargant i cada cop és més gran el 
nombre d’alumnes que s’escolaritzen en aquest centre educatiu. Davant aquesta 
situació i per garantir la seguretat en l’accés d’infants i famílies a l’escola, l’Ajuntament 
ha decidit fer obres de millora en aquest tram del carrer Grup Escolar.  
 
L’actuació consistirà en l’ampliació d’una vorera i la realització de nous rebaixos i 
passos de vianants. Les obres començaran la setmana vinent i tenen una durada 
prevista de dos mesos. 
 
Durant la realització dels treballs, l’entrada i sortida de l’escola es farà pel carrer 
Ramis.  Per donar servei als paradistes del Mercat Municipal, en aquest període 
s’ampliarà la zona de càrrega i descàrrega del carr er Abat Oliba , donat que 
l’estacionament al carrer Grup Escolar quedarà inhabilitat durant les obres. 
 
Aquestes obres poden afectar de forma puntual la circulació, tant dels vianants com 
dels vehicles. En aquest sentit es recorda que el Mercat disposa de places 
d’aparcament reservades per als clients/es. A més, hi ha dos aparcaments municipals 
propers: un a l’avinguda de la Verge del Puig i l’altre, de recent creació, al carrer de 
Campins, davant la Salle. A més, els primers 30 minuts d’aparcament a la zona blava 
tenen un preu simbòlic de 10 cèntims per tal d’afavorir la rotació dels vehicles i 
estimular així el dinamisme comercial del centre del municipi, permetent un millor 
accés a botigues i comerços.  
 

L’Oficina de Turisme es consolida com un equipament  de referència per als 
visitants del Baix Montseny  
 
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni va rebre durant l’any 2012 la visita de 1.251 
persones que s’hi adreçaven majoritàriament per demanar informació sobre la visita 
als parcs naturals del Montseny i del Montnegre i el Corredor i per conèixer els 
atractius turístics i l’oferta d’activitats de la nostra vila. 
 
Els visitants provenien bàsicament de Sant Celoni i el Baix Montseny (un 25% del 
total) i de l’Àrea metropolitana de Barcelona (21%). És important també el conjunt de 
persones provinents de fora de Catalunya que representen el 23%. Pel que fa a les 
persones vingudes de l’estranger, destaquen sobretot els turistes francesos.  
 
Segons les dades de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, 
l’Oficina de Sant Celoni se situa per davant d’altres oficines de municipis veïns com 
Santa Maria de Palautordera o Hostalric. 
 
Els darrers mesos, l’Oficina de Turisme està ampliant l’oferta de serveis que ofereix als 
visitants. El mes de novembre es va obrir aquest equipament com un espai 
d’exposicions de petit format, acollint l’exposició “La Castanya, el fruit oblidat del 
Montseny” amb més de 120 visites. L’èxit d’aquesta iniciativa ha propiciat que al mes 
de febrer l’Oficina aculli l’exposició “Racons de Sant Celoni” d’Antoni Cruz. 
 



D’altra banda, amb la finalitat de fer difusió no només de les activitats i de l’entorn, sinó 
també dels productes que s’elaboren a Sant Celoni i Baix Montseny, l’Oficina de 
Turisme comptarà properament amb un ventall de productes elaborats a la zona que 
els visitants podran adquirir a la mateixa oficina, així com a d’altres comerços del 
municipi.  
 

L’objectiu és “fer conèixer als visitants, però també a la gent d e Sant Celoni, els 
productes que s’elaboren a la nostra comarca. Conèi xer-los i poder-los adquirir, 
aprofitant les instal·lacions de l’Oficina de Turis me com un aparador dels 
productes del Baix Montseny i donar, així, impuls a ls productes del territori” , 
assenyala el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy.  
 
L’horari de l’Oficina de Turisme és divendres de 17 a 20 h, dissabte de 10 a 14 i de 17 
a 20 h i diumenges i festius de 10 a 14 h. L'Oficina es troba dins l'antic edifici de 
l'Hospital Vell de pobres i malalts de Sant Antoni Abad (s.XVII). Situat al carrer Major, 
número 53. 
 

Procedència     

Sant Celoni 309 24,70% 

Baix Montseny 46 3,67% 

Barcelona i Àrea metropolitana 267 21,34% 

Província Barcelona 43 3,44% 

Resta Catalunya 186 14,87% 

Total Catalunya:  851 68,02% 

   Comunitat de Madrid 18 1,44% 

Comunitat Valenciana 14 1,12% 

País Basc 7 0,56% 

Resta Espanya 246 19,66% 

Total Espanya: 285 22,78% 

   França 30 2,40% 

Regne Unit 9 0,72% 

Resta Europa 29 2,32% 

Resta Món 13 1,04% 

Total Món:  81 6,48% 

   Consultes per correu electrònic 34 2,72% 

   Total:  1251 100% 
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Visitar Parcs Naturals
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L’estació d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de S ant Celoni obre aquest 
dijous  

Aquest dijous començarà a donar servei a Sant Celoni la nova estació d'Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV) a la carretera de Gualba, 41, a prop del Cementiri. Segons 
ha informat l’empresa concessionària d’aquest servei, ATISAE, l’horari del servei serà 
de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 i de 15.30 a 18.30 h i els dissabtes al matí de 
les 8.30 a les 13.30h. D’aquí a un mes, l’horari s’ampliarà i passarà a ser de 75 hores 
setmanals.  

 
 
Aquest divendres, concert de presentació del CD del  Ball de Gitanes de Sant 
Celoni a la Sala Petita de l’Ateneu  
Amb l’actuació de l'Escola Superior de Música de Ca talunya i La Principal del 
Ferro 
 
Aquest divendres, 25 de gener a les 9 del vespre a la Sala petita de l’Ateneu tindrà lloc 
l’acte de presentació del CD del Ball de Gitanes 

L’acte començarà amb el concert Fantasia de les Gitanes de Sant Celoni, a càrrec del 
Conjunt de Música Tradicional de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 
sota la direcció de Marcel Casellas. Tot seguit tindrà lloc la presentació del CD del Ball 
de Gitanes de Sant Celoni amb l'orquestra La Principal del Ferro dirigida per Josep 
Ma. Aparicio. 

Els organitzadors de l’acte són la Colla del Ferro del Ball de Gitanes de Sant Celoni.  
 


