
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 31 de gener de 2013 
 

 
• Els equipaments municipals aconsegueixen reduir el consum energètic 

en un 17 % de mitjana. Nous horaris d’il·luminació de les pistes de barri. 
Prova pilot de telegestió a l’enllumenat públic 

• Es presenta el campionat d’Europa de triatló Half C hallenge- Barcelona 
2013 que passarà per Sant Celoni 

• Reunió de la comissió executiva de l’Oficina d’Habi tatge del Baix 
Montseny. Per aquest any 2013 s’ampliarà l’oferta d e serveis    
 

• Batuda del senglar dissabte 2 de febrer de 8 a 10.3 0 h al vessant de can 
Giralt, la carena de la serra de la Mare de Déu i e ls sots de can Riereta i de 
ca l’Oliver 
 

• El último bailarin de Mao,  cinema a l’Ateneu aquest diumenge a les 6 de la 
tarda 
 

 
 
Els equipaments municipals aconsegueixen reduir el consum energètic en un  
17 % de mitjana  
 
El Pla d’estalvi energètic municipal aplicat als equipaments ha aconseguit una reducció 
del consum en un 17 % de mitjana aquest darrer any, amb el que això suposa a nivell 
de reducció del cost i d'emissions de gasos efecte hivernacle. 
 
Les actuacions als equipaments s’han plantejat sobre la base d’adaptar la il·luminació i 
la climatització a l’ús real que se’n fa amb consignes clares per cada moment i de fer 
un control més estricte dels equips que es posen en funcionament. 
 
Als equipaments esportius s’han definit dos tipologies d’ús:  

- l’entrenament, escalfament i temps de cortesia (10 minuts abans i després de 
cada entrenament, escalfament o partit) en què s’il·lumina amb 2/3 de les 
làmpades instal·lades  

- els partits amb una il·luminació del 100% 
 
Als centres educatius  s’ha treballat en ajustar les necessitats lumíniques a l’encesa 
de llums establint un protocol de manera, per exemple, que la línia de llums propera a 
les finestres s’engega, en la majoria dels casos, només si es tracta d’un dia molt fosc. 
A més s’ha treballat per identificar tots els equips consumidors d’energia (ordinadors, 
equips de música, cafeteres, microones, etc...) i s’ha establert una sistemàtica per 
evitar que es quedin en espera si no es fan servir. Una sistemàtica similar als centres 
educatius s’ha implantat a la biblioteca. 
 



A tots els equipaments s’ha definit la il·luminació bàsica amb la que ha de treballar el 
personal de neteja, en molts casos amb 1/3 de les làmpades instal·lades i assegurant 
que només s’engeguin allà on s’està treballant. 
 
Complementàriament a aquestes mesures de bones pràctiques en breu s’instal·laran 
detectors de presència i cèl·lules fotoelèctriques que permetin un control d’encesa i 
apagada de l’enllumenat de manera que només romandrà encès quan realment es 
requereixi i la substitució d’algunes lluminàries i làmpades per d’altres de més 
eficients. 
 
Amb aquestes mesures s’ha assolit un estalvi del 16 ,47 % al Camp de Futbol, un 
17,94 % a la biblioteca l’Escorxador, un 13,84 % a l’Escola Montnegre i un 19,79 
% a l’Edifici Bruc.  
 
 
Prova pilot de telegestió a l’enllumenat públic  
Dins el Pla d’estalvi energètic municipal, des de fa uns dies està en marxa la prova 
pilot de telegestió de l’enllumenat públic al quadre del passatge Sant Ramon que 
controla la il·luminació de la plaça de la Vila. L’objectiu és controlar de manera 
telemàtica i a temps real, el consum energètic i el correcte funcionament del quadre i 
així poder donar resposta immediata a les possibles incidències. 
 
Nous horaris d’il·luminació de les pistes de barri 
En el marc del Pla d’Estalvi Energètic s’ha reprogramat, d’acord amb les persones 
usuàries, els horaris d’il·luminació de les pistes de barri i allà on ha estat possible s’ha 
instal·lat polsadors de manera que els llums s’apaguen mitja hora després de la seva 
encesa manual. Si abans les pistes s’apagaven a les 11 de la nit ara es fa a les 10.  

 

Es preseta el campionat d’Europa de triatló Half Ch allenge- Barcelona 2013 que 
passarà per Sant Celoni  

El campionat d'Europa de triatló Half Challenge-Barcelona 2013 que se celebrarà el 
proper 19 de maig va presentar dimarts la seva cinquena edició a Sant Celoni, en un 
acte presidit pel diputat adjunt d'Esports, Josep Salom, acompanyat per les autoritats 
dels municipis que formen part del nou recorregut.  

Enguany la prova canvia tot el circuit i incorpora per primera vegada la muntanya en el 
seu recorregut de bicicleta. La Challenge passarà pels municipis de Santa Maria i Sant 
Esteve de Palautordera, Montseny, Fogars de Montclús, Sant Celoni, Vallgorguina, 
Arenys de Munt, Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Calella i Pineda 
de Mar. 

El diputat adjunt d'Esports, Josep Salom, va confirmar durant la presentació de la 
prova el compromís de la Diputació de Barcelona amb Challenge-Barcelona, que 
permet “posicionar els municipis catalans en el mapa a niv ell internacional i 
fomentar l'esport i el creixement econòmic, a travé s del turisme, la restauració i 
l'oci. És una prova consolidada i actualment també un referent europeu, a més, 
el nou circuit formalitza els vincles entre el mar i la muntanya” . 

L'alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, va destacar “l'oportunitat que representa 
per als municipis del Baix Montseny poder participa r en aquest campionat 
d'Europa per donar a conèixer el paisatge dels parc s naturals del Montseny i del 
Montnegre i el Corredor” . 

Per la seva part, l'alcaldessa de Calella, Monserrat Candini, va manifestar que “aquest 
és un esdeveniment esportiu, que permet "cosir" el territori i mostrar l'esplendor 
de la seva diversitat. Challenge és molt més que un a prova, és un sentiment. El 



batec de moltes persones, associacions, voluntaris,  participants i municipis 
units per un objectiu comú” . 

En l'àmbit esportiu el director de cursa, Agustí Pérez, va presentar les novetats del 
circuit: La sortida dels 1,9 Km de natació es farà a la platja del Garbí, sota el Far de 
Calella, i l'arribada per a la transició de bicicleta serà a la platja Gran. Des de Calella 
tots els participants estrenen el nou recorregut de bicicleta, un total de 90 Km, que 
passa per dos parcs naturals fins arribar al poble del Montseny on tornaran cap al 
Maresme per fer els 21 Km de runnig que van de Calella a Pineda, amb arribada a la 
platja de Calella. Segons Agustí Pérez, “l'actual edició supera totes les previsions 
de participació. En aquests moments ja són més de 1 .500 els inscrits, un 
indicador que ens fa pensar en superar els 2.000 pa rticipants el proper diumenge 
19 de maig”. 

 

Reunió de la comissió executiva de l’Oficina d’Habi tatge del Baix Montseny  
Per aquest any 2013 s’ampliarà l’oferta de serveis    
 
Dilluns 28 de gener es va reunir la Comissió Executiva de l’Oficina d’Habitatge del Baix 
Montseny (OHBM), per donar compte del resum executiu i aprovar liquidació 
econòmica del 2012, així com la previsió de pressupost per a l’any 2013. Pel 2013 a 
més de consolidar el servei de mediació per a deutors hipotecaris Ofideute, que s’ha 
començat a oferir el 2012, s’ha proposat el poder oferir el Servei d’intermediació pels 
deutes d’habitatge (SIDH) de la Diputació així com realitzar sessions informatives 
sobre ajuts de lloguer als diferents Punts d’Informació d’Habitatge (PIH) dels diferents 
municipis. 

La reunió de la comissió executiva de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny va 
comptar amb la presència de l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, l’alcalde de 
Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena, el regidor d’Arbúcies Toni Ronda i el regidor 
de Llinars del Vallès, Pere Grivé. 

 
 
Batuda del senglar dissabte 2 de febrer de 8 a 10.3 0 h al vessant de can Giralt, la 
carena de la serra de la Mare de Déu i els sots de can Riereta i de ca l’Oliver  
 
Els darrers mesos s’ha constatat la presència d’un grup gran de senglars instal·lats al 
bosc i bardissar de can Giralt que malmeten horts i camps de conreu i posen en perill 
la circulació per la carretera de Campins. 
 
Per foragitar-los, el proper dissabte 2 de febrer, entre les 8 i les 10.30 h del matí, es 
farà una batuda coordinada amb els diferents cossos de seguretat. La zona afectada 
per aquesta actuació és el vessant de can Giralt, la carena de la serra de la Mare de 
Déu i els sots de can Riereta i de ca l’Oliver. Les zones urbanes més properes són la 
part superior del Virgili, Can Sans i les cases disperses de can Giralt. 
 
Per tot això, mentre duri la batuda, es recomana evitar moure’s per aquesta zona , 
no sortir a passejar amb gossos, bicicleta, etc. És possible que s’hagi de tallar la 
carretera puntualment. 
 
 
 
Cinema a l’Ateneu aquest diumenge a les 6 de la tar da 
 
Aquest diumenge, 3 de febrer de 2013 a les 6 de la tarda, es projectarà la pel·lícula El 
último bailarin de Mao, de Bruce Beresford a la Sala Petita de l’Ateneu dins la 
programació Cinema a l’Ateneu. L’entrada és gratuïta.  


