
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 11 d’abril de  2013 
 
 
 

• El Mercat Municipal de Sant Celoni celebra el seu 2 5è aniversari. 
Activitats per a tota la família aquest dissabte al  matí davant del Mercat 
 

• L’Ajuntament aconsegueix un 23 % d’estalvi energèti c en un any superant 
les previsions: Reducció d’un 36,4 % en el consum a  l’enllumenat públic; 
Els equipaments aconsegueixen reduir el consum ener gètic en un 14 %  

 

• Setmana per la Pau a Sant Celoni amb el lema EDUCA’ T I TRANSFORMA! 
Aquest dissabte a la tarda, vine a la plaça de la V ila a la festa de la 
solidaritat! 

 
• Més de 30 entitats s’impliquen en la preparació de la Festa Major 2013  

 
• Actuacions musicals diverses van omplir el Teatre M unicipal Ateneu  

 
• Inauguració de l’exposició d’escultures de Llucià G onzàlez aquest 

dissabte a la Rectoria Vella  
 
 
El Mercat Municipal de Sant Celoni celebra el seu 2 5è aniversari  
Activitats per a tota la família aquest dissabte al  matí davant del Mercat 
 
El Mercat Municipal de Sant Celoni ha preparat un seguit d’activitats per celebrar el 
seu 25è aniversari. Aquest dissabte 13 d’abril farà una gran festa al carrer amb jocs 
per a tota la família, tallers infantils, inflables i molta gresca. A més es farà el sorteig de 
5 lots de productes del mercat. Per participar caldrà posar les dades de contacte en els 
tiquets de les compres que es facin al mercat entre els dies 18 de març i 13 d’abril. El 
sorteig es farà el mateix dia 13 en el marc de la festa al carrer. 

De 10 a 1 del migdia: 

• Jocs d'arreu  
Estructura lúdica i cultural amb jocs sobredimensionals de tots els països del 
món.  (jocs: Go, Tangram, Mikado, Oques i guineus, Tres en ratlla, Cinc en 
ratlla, Puluc, Parxís, Ox, Nim, Senet, Dames xines, El joc reial de l’Ur, 
Casroom, Xarranca, Domino tricolor, Escacs, Trencaclosques africà...) 

• Tallers infantils  
Hi haurà dos tallers infantils on cada nen/a es crearà o elaborà una manualitat 
per endur-se. Maquillatge/titelles papiroflèxia 

• Inflable  
Es muntarà un inflable de mides aproximades de 10x4x4 metres 



De 1 a 2 del migdia 

• Espectacle musical de carrer  
Espectacle d'animació per a públic infantil i familiar per tancar la festa 

El Mercat Municipal Sant Martí és una peça important dins la vida comercial del 
municipi. Situat al centre de la vila, disposa d'una oferta comercial variada i de qualitat 
que ofereixen les 22 parades de peix, conserves, carnisseria, xarcuteria, aviram, 
fruiteria, herboristeria, forn de pa, congelats, reparació de calçat, joieria, drogueria, etc. 
És un referent per als habitants de Sant Celoni i dels pobles veïns en la compra de 
producte fresc de qualitat. 
 
 
 
L’Ajuntament aconsegueix un 23 % d’estalvi energèti c en un any superant les 
previsions  
 
La reducció en l’enllumenat públic, les inversions en sistemes lumínics d'alta eficiència, 
la millora de la gestió, i especialment, la implicació de la ciutadania i els usuaris i 
usuàries dels equipaments municipals ha permès assolir el 2012 un estalvi energètic 
del 23% entre l’enllumenat públic i als equipaments de Sant Celoni i la Batllòria. 
Concretament s’ha aconseguit reduir el consum en 1.098.971 de kWh i s’han deixat 
d’emetre 386 tones de CO2 a l'atmosfera. 
 
Es tracta d’un estalvi superior al previst inicialment dins el Pla d’Estalvi Energètic 
promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni per reduir el consum i la despesa energètica 
i assolir així els objectius de reducció d'emissions de gasos efecte hivernacle marcat 
en el Pacte d’Alcaldes. 
 
En termes de despesa econòmica, l’any 2011 el consum energètic va suposar 
670.892 € i l’any 2012, 536.234 €; s’ha assolit un estalvi de 134.658 €, un 
20,1%. Aquest estalvi hagués estat superior, arribant als 202.260 € si no 
hagués pujat el preu de l’energia. 
 
 
Reducció d’un 36,4 % en el consum a l’enllumenat pú blic 
 
Pel que fa a l’enllumenat públic l’any 2011 es van consumir 1.874.036 kWh i, un any 
més tard, 1.191.131 kWh. Això ha representant un estalvi de 682.905 kWh i deixar 
d’emetre 232 tones de CO2. És a dir, s’ha assolit un estalvi del 36,4% superior al 25 % 
previst inicialment.  
 
 
Els equipaments aconsegueixen reduir el consum ener gètic en un 14 %  
 
En conjunt els equipaments han passat de consumir 2.917.994 kWh l’any 2011 a 
consumir 2.501.361 kWh l’any 2012, amb un estalvi de 413.633 kWh i una reducció de 
les emissions de CO2 de 149 tones. Un estalvi del 14%, un 4% més del previst. 
 
Ha estat molt important l’estalvi derivat d’una millor gestió dels equipaments esportius 
que han assolit un estalvi del 31% passant dels 952.675 kWh consumit l’any 2011 a 
656.302 un any després.  
 
L’estalvi en els equipaments educatius queda amagat per la incorporació del nou 
edifici de l’escola Montnegre. Tot i això han assolit un estalvi del 4%. 
 
En relació als equipaments, l’estalvi s’ha assolit principalment en el consum elèctric. 
Tot i que l’any 2012 ha estat un any més fred que l’any 2011, i per tant amb un ús més 
intensiu de la calefacció, s’ha aconseguit un estalvi de prop de 3.000 kWh. 



 
L’alcalde Joan Castaño ha valorat molt positivament aquestes dades i ha felicitat “a 
tots els implicats per la feina feta”  i els ha encoratjat a “continuar treballant per un 
Sant Celoni més sostenible”.   
 

 
 
Setmana per la Pau a Sant Celoni amb el lema  EDUCA ’T I TRANSFORMA!  
 
Aquesta setmana Sant Celoni celebra la Setmana per la Pau amb el lema Educa’t i 
transforma organitzada per la Coordinadora d’Entitats Solidàries. T 
ALLERS ALS  

Durant tota la setmana els membres de la Coordinadora d’Entitats Solidàries realitzen 
tallers a les escoles del municipi . A Primària, i tenint com a centre d’atenció un 
conte, els alumnes treballen sobre la importància de créixer adquirint valors universals. 
A Secundària, els celonins i celonines voluntaris de les ONG’s del municipi expliquen 
el seu projecte solidari, la seva experiència a l’àmbit de la cooperació resultat d’un 
compromís personal. 
 
Aquest dissabte, de 17 a 20 h a la plaça de la Vila tindrà  lloc la part més lúdica:   
Jocs, danses i tallers posats a l’abast de tothom amb l’objectiu reflexionar sobre la 
importància del fet educatiu i la seva capacitat de transformació i de canvi. Les entitats 
participants ensenyaran com materialitzen la seva voluntat de cooperació, solidaritat i 
compromís arreu del món. Es farà la presentació del video a on es recullen entrevistes, 
experiències i opinions d’alumnes i celonins/nes al voltant de l’educació que també és 
podrà visualitzar al facebook de l’ajuntament (www.facebook.com/ajsantceloni). 
 

A més, a Punt 7 ràdio dimecres es va emetre un programa centrat en el tema de 
l’educació i dimecres vinent, també a les 22 h  farà un resum de la Setmana per la Pau 
que inclourà la lectura del conte que s’ha llegit aquests dies a les escoles. Els 
programes també estaran disponibles a Ràdio a la carta: 
www.santceloni.cat/radioalacarta 
  
 
 

ENTITATS DE LA COORDINADORA D’ENTITATS SOLIDÀRIES 
Ajuntament de Sant Celoni 
Associació Al Madaa-Horitzons 
Associació de senegalesos Oudiodial 
Càritas 
Cor de Maria 
Creu Roja 
NICAT 
Proide La Salle 
Trup de Nassos 
Palau Solidari 
Associació d’Equatorians 
Persones voluntàries a títol individual 
 
A més, aquest any hi col·laboren: 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca 
Projecte d'Acompanyament Educatiu de Càritas 
Associació de Dansa Espiritual del Ventre 
 
 
 
Més de 30 entitats s’impliquen en la preparació de la Festa Major 2013   
 
El passat 4 d’abril, representants de trenta entitats del municipi i de l’ajuntament de 
Sant Celoni van donar el tret de sortida a la Festa Major 2013.  
 



En la primera part de la reunió, la regidora de cultura i educació, Júlia de la 
Encarnación, va exposar els objectius i les línies de treball:  “Es vol garantir una 
programació diversa posant especial atenció als inf ants i famílies i estant molt 
amatents a la diversitat de gustos i interessos del  conjunt de la població. Així 
mateix, l’espai de concerts i barraques canvia de l loc però es manté al centre del 
poble per afavorir que sigui un espai on hi vagi to thom. Finalment, agrair la 
implicació d’entitats i col·lectius en l’organitzac ió de la Festa Major i la 
consciència que té tothom per treballar en criteri d’estalvi i austeritat”.     
 
Seguidament, es va fer un primer apunt a la proposta de programa de la festa tenint en 
compte les consideracions i propostes de millora de l’any passat. Així per exemple, 
s’ampliarà el nombre de tiquets de l’arrossada perquè l’any passat es va fer curt, 
s’incorporarà novament el pregó de la festa que anirà a càrrec de la Colla de 
Geganters de Sant Celoni, l’estirada de corda es trasllada de l’avinguda de la Pau al 
carrer Esteve Cardelús (l’espai de l’any passat va ser molt just i no es garantia prou 
seguretat), es mantindrà el mateix fi de festa amb el veredicte i ball per a tothom a la 
plaça de la Vila, entre d’altres. En aquest sentit, durant la reunió algunes entitats 
nouvingudes a les comissions de treball van fer algunes propostes de noves activitats.  
Totes les entitats que tinguin interès d’incloure activitats en el programa tenen fins el 5 
de juny.  
 
Una altra novetat que es va comentar és el canvi d’ubicació de l’espai de barraques i 
concerts que es trasllada al pàrquing del pavelló.  Durant aquests propers mesos, 
l’ajuntament i la comissió de barraques anirà concretant la distribució dels diferents 
elements: escenari, barraques, camió de WC. 
 
L’espai de barraques acollirà bona part de la programació de concerts:  divendres 
orquestra de versions, dissabte DJs i diumenge un altre grup. Es poden passar 
propostes fins el 26 d’abril a garciaas@santceloni.cat. Posteriorment, la comissió de 
concerts acabarà de determinar el programa. 
 
Durant la reunió, bona part dels assistents es van inscriure a las diferents comissions 
de treball: barraques, concerts, correxarrups i infantil i es va concretar el calendari de 
reunions que està disponible al web municipal a www.santceloni.cat/festamajor 
Així mateix, es va explicar que periòdicament, hi haurà trobades amb representants de 
senys i negres. Aquest contacte s’intensificarà durant els dies de la festa amb la 
constitució d’una petita comissió de valoració del corremonts.   
   
 
 
Actuacions musicals diverses van omplir el Teatre M unicipal Ateneu  
 
El cap de setmana passat entre tots vam fer bullir l’Ateneu. Tot plegat va començar 
divendres amb el concert organitzat per La Clau, primer Batak i després Obrint Pas, 
pocs dies després d’anunciar que aquesta any 2014 només farien dos concerts en 
acústic, un d’ells aquest a Sant Celoni, on van omplir la Sala Gran, no només d’un 
públic entragadíssim, també d’emocions i música amb sentiment i missatge.  
 
Dins la programació de teatre, música i dansa, A l’Ateneu, dissabte, la Sala Gran va 
quedar plena de gom a gom per gaudir del jazz de qui ja són considerats la revelació 
del jazz català, Andrea Motis i Joan Chamorro, acompanyats a la guitarra per Josep 
Traver. La joveníssima artista canta amb un personalitat excepcional, i no es queda 
curta amb els saxo i la trompeta;  de tot això en té gran part de responsabilitat el seu 
mestre i mentor, Joan Chamorro, que només amb 10 anys la va descobrir, amb 13 van 
començar a fer concerts i avui, amb 17, continua creixent i deixant a tothom enamorat.  
 
Diumenge, el cor de dones del Centre Municipal d’Expressió, Cromàtica, juntament 
amb el cor jove, van fer un gran concert, amb tocs de primavera, tancant així un 
magnífic cap de setmana al Teatre Municipal Ateneu.  
 



 
 
Inauguració de l’exposició d’escultures de Llucià G onzàlez aquest dissabte a la 
Rectoria Vella  
 
Aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella tindrà lloc la inauguració de 
l’exposició Forjant l’Espai, escultures de Llucià Gonzàlez. L’exposició es podrà veure 
fins el 26 de maig de 2013. 
 
La visita comentada per part de l’artista tinrà lloc dissabte 11 de maig a les 6 de la 
tarda.  
 
Llucià Gonzàlez  Viza va néixer a Mataró el 1946 i viu a Argentona, a l’altre costat del 
Parc Natural del Montnegre i el Corredor. El 1996 va començar a fer exposicions 
individuals (Mataró). També n’ha fet a Argentona i Granollers (1997), Vilassar de Dalt 
(1999), Girona (2000), Mataró (2002), Cabrera de Mar (2004), Barcelona i Argentona 
(2006) o Barcelona i Sant Andreu de Llavaneres (2010). Ha participat en diverses 
exposicions col·lectives a Mataró, Barcelona, Sevilla (1999), Santander (2002), 
Estrasburg (2003 i 2004), Knocke (Bèlgica, 2006), per citar-ne algunes. 
 
De 1999 són les seves primeres escultures públiques (Pallejà, Mataró, Granollers). 
Més  endavant en fa per Granollers i Pals (2001); Mataró i Badalona (Institut Guttman, 
2002); Granollers i Badalona (Institut Guttman,2003); Cabrera de Mar (2004); Cassà 
de la Selva (2005)i Mataró (2008), entre d’altres. El 2001 construeix l’escultura 
Parelles a Corea del Sud i hi ha obres seves a la col·lecció d’escultura de la 
prestigiosa Fundació Vila Casas, a Can Mario de Palafrugell. 
 
L’horari de visita de l’exposició a la Rectoria Vel la és el següent: 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.  
 
 
 


