
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 18 d’abril de  2013 
 
 

• Sant Celoni i la Batllòria: cap de setmana ple d’ac tivitats a les portes de 
Sant Jordi:  

o Agromercat: Una vintena de parades amb “la mostra d e productes 
del territori” ompliran divendres i dissabte la pla ça de la Vila  

o Presentació del llibre de L’Orquestra Paleros de Sa nt Celoni  
o Portes obertes i concert aquest diumenge a Sant Llo renç de 

Vilardell  
 

• La Batllòria guanya un nou equipament cultural: la Unió Batllorienca 
 

• La comèdia Litus, de Flyhard Produccions, aquest divendres a l’Aten eu   
 

• La biblioteca l’Escorxador organitza per primera ve gada la Revetlla de 
Sant Jordi  

 
• El bon temps acompanya la celebració del 25 è anive rsari del mercat 

municipal  

 
• Una vintena d’empreses del Baix Montseny participen  a la jornada sobre 

el comerç electrònic  

 
• El Club Esportiu Sant Celoni presenta aquest dissab te els seus equips 

dins els actes de celebració dels 100 primers anys de futbol a Sant Celoni 
 
 

 

 

Sant Celoni i la Batllòria: cap de setmana d’activi tats a les portes de Sant Jordi   
 
Una vintena de parades amb “la mostra de productes del territori” ompliran 
divendres i dissabte la plaça de la Vila  
L’Agromercat “Mostra de Productes del territori”, té com a objectiu donar a conèixer al 
públic alguns dels productes agroalimentaris de qualitat, produïts o transformats 
majoritàriament al nostre territori, i promoure el consum responsable i la venda directa 
entre productors i consumidors. Es tracta de productes fets de forma artesanal i amb 
matèries primeres de proximitat i de qualitat.  

 
A l’Agromercat es podran veure, degustar i comprar una gran diversitat de productes 
alimentaris artesanals com: embotits i xarcuteria; làctics i formatges; pa, coques, i 
pastisseria; vins i licors; bolets, herbes i melmelades; entre altres.  

 
Enguany és la 8a edició de l“Agromercat” tot i que aquest any canvia de format i 
l'organitza l'Ajuntament de Sant Celoni sense la col·laboració del Consell Comarcal i 
s'amplia l'àmbit territorial dels productors per aconseguir una fira amb més varietat. 



 
 
Presentació del llibre de L’Orquestra Paleros de Sa nt Celoni  
La Sala Bernat Martorell de Can Ramis acollirà aquest diumenge a les 12 del migdia la 
presentació del llibre Orquestra Paleros. Sant Celoni , de Rafael Jiménez i editat per 
l’Ajuntament.  

El llibre de l'orquestra Paleros, arriba el resultat de molts anys de treball de Rafael 
Jiménez.  L'estudi permet descobrir els antecedents, la formació i la trajectòria de 
l'orquestra -a cavall entre els segles XIX i XX- i la importància de la família Ballada en 
el panorama musical celoní. També recull la biografia dels músics que hi van estar 
vinculats, alguns dels quals eren celonins; d'altres, que ho van ser d'adopció, i la resta, 
que només hi van fer d'intèrprets unes temporades. Es tracta d’un llibre doblement 
interessant, pel seu contingut i també per la seva voluntat de recuperació de la 
memòria col·lectiva de Sant Celoni.  
 
Portes obertes i concert aquest diumenge a Sant Llo renç de Vilardell  
Diumenge 21 d'abril a les 5 de la tarda, s’obriran les portes a tothom qui vulgui visitar 
l’església de Sant Llorenç de Vilardell, al Montnegre. Tot seguit, a les 6, s’ha 
programat un concert: El Cant i el Vent, concert imaginari de la mà de Paca Rodrigo 
als cants i percussió i Àngel Distéfanoa als instruments experimentals.  
 
 
 
La Batllòria guanya un nou equipament cultural: la Unió Batllorienca  
 
El proper 19 d’abril, a les 7 de la tarda, s’inaugura l’equipament cultural de la Unió 
Batllorienca amb una visita teatralitzada i un brindis de celebració. Segons Júlia de la 
Encarnación,  regidora de Cultura i Educació “aquest nou equipament, carregat 
d’història i bones vivències, serà un nou espai de trobada que permetrà 
dinamitzar, encara més, la vida social i cultural d e la Batllòria.  És un edifici 
funcional i molt polivalent que permet adaptar els espais en funció de les 
diferents necessitats ”.   
 
L’equipament té una superfície construïda de 818 m2 i ha tingut un cost aproximat de 
1.072.000 euros. El soterrani té una superfície de 180m2 i disposa tres espais per 
entitats, amb possibilitat de convertir-se en un sol espai, un magatzem per a 
l’equipament i un porxo i un pati de 70m2. 
 
La planta baixa té una superfície de 196m2 i acollirà l’oficina d’atenció ciutadana, la 
biblioteca per a joves i adults amb un fons de referència i l’accés al catàleg de la xarxa 
de biblioteques amb el préstec interbibliotecari, i usos diverses com a centre cívic 
(espai de trobada, tallers, reunions d’entitats i col·lectius...) 
 
La planta pis disposa de la sala d’actes amb una superfície de 180m2 i amb una 
capacitat per a 196 persones  i es podrà destinar a usos polivalents: ball, cinema, 
teatre, tallers, xerrades...  

L’horari de la Unió Batllorienca serà: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 hores i de 
dilluns a divendres de 16 a 20 hores. Així mateix, la normativa d’ús que s’anirà 
treballant conjuntament amb el Consell de Poble i els mateixos usuaris preveurà que 
les entitats i col·lectius puguin fer ús de la sala d’actes i els espais de les entitats fora 
de l’horari d’obertura de l’equipament.  
 
El nom de l’edifici ve d’antic, l’any 1922 la societat recreativa Unió Batllorienca va 
traslladar la sala de ball del poble, de can Vinyes a l’actual edifici, per fer-hi ball, 
funcions teatrals i organitzar actes de festa major. L’edifici es va remodelar l’any 1965 i 
disposava d’un escenari, una sala i un cafè i  l’any 2002 va deixar d’utilitzar-se perquè 
no complia la normativa de seguretat i edificabilitat.  
 



En aquest sentit, Dolors Lechuga, presidenta del Consell de Poble de la Batllòria ha 
manifestat “amb aquest equipament els batlloriencs i batllorie nques recollim 
records d’infantesa i joventut. Records i vivències  que d’alguna manera estan 
impregnats a les parets i que poden fer partícips a ls nous i joves batlloriencs”.  
 
L’entrada en funcionament de la Unió Batllorienca ha suposat que l’Ajuntament, 
conjuntament amb el Consell de Poble i les entitats,  revisin i replantegessin els usos 
de la resta d’equipaments culturals i educatius de la Batllòria. En aquest sentit: 

- El centre cívic de les Casetes serà un espai autogestionat per la gent gran de la 
Batllòria, alhora que també podrà ser utilitzat per altres entitats del poble. 

- La biblioteca de la Batllòria s’obrirà les tardes de dimarts, dimecres i dijous, de 
2/4 de 5 a 8 del vespre i donarà atenció a famílies i infants fins a 12 anys 

- L’antic aulari de l’escola Montnegre acollirà de manera temporal i, entretant no 
es desafecti i es concreti el seu ús futur, diversos magatzems per a entitats. 

- El centre cívic del carrer Major es manté com la seu del Consell de Poble de la 
Batllòria. Així es faran petites obres de millora per traslladar el dispensari mèdic 
de la planta baixa al segon pis  i ubicar el despatx de correus a la planta baixa. 

 
 
La comèdia Litus, de Flyhard Produccions, aquest divendres a l’Aten eu   
 
La programació A l’Ateneu presenta aquest divendres a les 22 h la comèdia Litus, de 
Flyhard Produccions. Es tracta d’una comèdia agredolça amb tocs de thriller, que parla 
de l’amistat, de la mort i de l’amor. L’obra té una durada d’1 hora i 20 minuts. Marta 
Butchaca nés la directora i hi actuen: Sara Espígul, Borja Espinosa, Josep Sobrevals, 
Sergi Torrecilla i David Verdaguer.  
 

“Fa tres mesos en Litus va morir en un accident de cotxe. La que va ser la seva novia, 
els seus dos amics i el seu antic company de grup de música, que des de la mort d’en 
Litus s’ha convertit en estrella de la música catalana amb el seu grup “Josep”, es 
reuneixen al pis on vivia el Litus. En Toni els ha convocat perquè els ha d’entregar una 
cosa que en Litus els va deixar abans de morir. Quan els l’entrega, tot trontolla, i el que 
havia de ser una trobada per parlar de l’amic mort es convertirà en una vetllada on els 
amics descobriran els seus secrets més íntims i totes les tensions amagades durant 
anys, sortiran a la llum.”  

Les entrades anticipades es poden comprar fins dijous al Centre Municipal 
d’Expressió, de 10 del matí a 1 del migdia  i de 5 a 8 de la tarda, a través de targeta de 
crèdit o efectiu i mitja hora abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre Municipal 
Ateneu, només en efectiu. Les entrades no són numerades i el preu és de 10 € per a 
l’entrada general, 5 € per a menors de 14 o majors de 65 anys i joves entres 14 i 29 
anys amb Carnet Jove, i 9 € amb el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals.  
 
 
La biblioteca l’Escorxador organitza per primera ve gada la Revetlla de Sant Jordi  
 
L’Escorxador se suma a la proposta que ha fet la Generalitat de Catalunya a totes les 
biblioteques del país i organitzarà la Revetlla de Sant Jordi, dilluns 22 d’abril. Així 
doncs, la biblioteca obrirà fins a les 10 de la nit amb una proposta d’activitats ben 
variada:  
 
Jornada de portes obertes 
 De 15.30 a 22 h 
 
Taller infantil  Fem figures de Sant Jordi amb plastilina a càrrec d’Artiscle Creacions. A 
partir de 5 anys. Inscripcions a partir del 8 d’abril. 
A les 18 h  
 



Contes per despertar els adults, a càrrec de Clara Ribatallada 
A les 19.30 h  

 
Fi de festa musical  amb Dalmau Boada 
A les 21 h 
 
A més, durant la revetlla, es donarà a conèixer el concurs Històries mòbils, un nou 
certamen literari juvenil.  
 
 
 
El bon temps acompanya la celebració del 25 è anive rsari del mercat municipal  
 
La celebració del 25è aniversari del mercat municipal el passat dissabte 13 d’abril va 
ser tot un èxit de participació. Els jocs, els tallers, l’inflable fan ser les delícies de nens i 
nenes que es van acostar mentre els més grans feien la compra al mercat i rebien a 
canvi una de les prop de 1000 bosses per anar a comprar al mercat que es van 
distribuir. La festa va finalitzar amb un espectacle infantil molt aplaudit. 

 
Durant el matí es va fer el sorteig dels 5 lots de productes del mercat valorat cada un 
d’ells en més de 60 €. 
 
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. 
 
 
 
Una vintena d’empreses del Baix Montseny participen  a la jornada sobre el  
comerç electrònic  

 
Més de 20 empreses han participat aquest dimarts a la Jornada e Business “Comerç 
Electrònic” al Centre de Formació i Ocupació – Sax Sala gràcies a la col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona, amb el suport d’ACC1Ó.  
 
La jornada anava adreçada a empreses catalanes fabricants o comercialitzadores de 
productes de qualsevol sector, que estan iniciant un procés per venda on line o que 
fan comerç electrònic i volen treure-li més rendiment. 

 
Es van abordar aspectes com l’iDigital i les TIC com a palanca de reactivació 
econòmica, l’obertura a nous mercats nacionals i internacionals, les claus per tenir èxit 
en el comerç electrònic (promocions, eMàrqueting...). I finalment es van resoldre 
dubtes i consultes específiques dels empresaris assistents, relatives a les seves 
respectives empreses i problemàtiques concretes. 
 
Suport i assessorament d’empreses 
 
La jornada s’ha inscrit en el marc del conveni de col·laboració signat el 2012 entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, que estableix un 
calendari anual de jornades, cursos i sessions adreçades a les necessitats de les 
empreses i de les persones emprenedores de la comarca. 
 
En aquest sentit  l’Ajuntament de Sant Celoni  té la voluntat i el compromís de treballar 
per a la millora de la competitivitat de les empreses,  especialment en els àmbits de la 



internacionalització i la innovació empresarial, com a factors clau per al 
desenvolupament econòmic i empresarial. 
 
L’àmbit de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, a través de la creació del Servei de 
Suport a l’Empresa ubicat a Sax Sala, pretén ser un referent per a totes les empreses 
del Baix Montseny, per tal de rebre suport i assessorament personalitzat, del caràcter 
que sigui. 
 
En aquesta mateixa direcció, el Conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç 
de Barcelona ha fet possible ubicar a Sant Celoni un nou Punt de Servei per a les 
empreses, de tal manera que aquestes puguin realitzar tots els tràmits de Cambra i de 
l’Oficina de Gestió Empresarial, sense necessitat d’haver- se de desplaçar a d’altres 
municipis.  
 
Properament es duran a terme d’altres sessions formatives i informatives per a 
empresaris/es  i emprenedors/es.  Trobareu més informació a la web municipal 
www.santceloni.cat  o a través del  telèfon 93 867 41 75 (ext. 1912). 
 
 
 
El Club Esportiu Sant Celoni presenta aquest dissab te els seus equips dins els 
actes de celebració dels 100 primers anys de futbol  a Sant Celoni  
 
El Club Esportiu Sant Celoni presenta aquest dissabte els seus equips dins els actes 
de celebració dels 100 primers anys de futbol a Sant Celoni. A partir de les 9. 30 h i 
fins les 6 de la tarda s’aniran succeint partits de futbol al Camp Municipal d’Esports 11 
de setembre. A les 18.15h tindrà lloc la presentació dels 21 equips de futbol i volei que 
porten arreu el nom de Sant Celoni.  
 
Futbol:  Escola, Prebenjamí, Benjamí, Aleví A, Aleví B, Infantil A, Infantil B, Femení, 
Cadet infantil, Cadet A, Cadet B, Juvenil, 1r Equip, Veterans, Filial Sant Celoni - Sant 
Esteve, Femení sènior 
 
Vòlei:  Benjamí, Infantil, Cadet, Juvenil, 1r equip, Màsters 
 
Després de la presentació tindrà lloc un sopar i ball al Pavelló.  


