
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 9 de maig de 2013 
 
 

• Obertes les inscripcions a la jornada “Divulgació, ciència i món forestal” 
prevista per dissabte 1 de juny a Sant Celoni. Comp tarà amb la presència 
d’investigadors com Martí Boada i Jorge Wagensberg.  
www.santceloni.cat/jornadamonforestal  
 
 

• Aquest dissabte, continua l’activitat amb una nova jornada de Mostra 
d’Entitats. Mostra de danses, cercavila i concert c ompletaran la proposta.  
L’Ajuntament promou els caps de setmana actius per revitalitzar la vida al 
carrer, dinamitzar Sant Celoni a nivell cultural, s ocial i també a nivell 
econòmic  

 
• Diumenge 19 de maig: El Campionat d’Europa Half Cha llenge passa per 

Sant Celoni. Es necessiten voluntaris. Afectacions al trànsit 
 

• Una desena de joves aturats participen al projecte Enfeina’t al Sax Sala 
 

• L’Ajuntament fa un pas més en la recerca de pràctiq ues alternatives en 
jardineria 
 

• 65 persones participen en la Sortida Cultural a Tar ragona . 
 

• Visita comentada a l’exposició d’escultures de Lluc ià Gonzàlez aquest 
dissabte a la Rectoria Vella  

 
• Sant Celoni acull la cloenda de l’English MEETING P OINT, una activitat 

interactiva i d’intercanvi en anglès per a alumnes de 6è de primària 

• Alumnes de 4t d’ESO del Cor de Maria guanyen un con curs de l’ONCE 

• Tercera posició del Club patinatge artístic Sant Ce loni en el Campionat 
d’Europa 

 

 
 
Obertes les inscripcions a la jornada “Divulgació, ciència i món forestal” 
prevista per dissabte 1 de juny a Sant Celoni  
Comptarà amb la presència d’investigadors com Martí  Boada i Jorge 
Wagensberg 
 
L’Ajuntament i el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny organitzen dissabte 1 de 
juny una jornada sobre “Divulgació, ciència i món forestal” amb el suport de l’Institut de 



Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i el Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS).  
 
L’objectiu de la jornada és mantenir l’atenció en el nostre entorn forestal i convidar a la 
reflexió sobre la necessitat de transferir a la societat el coneixement i valors ambientals 
dels boscos i de les seves funcions. 
 
La jornada s’adreça a persones que treballin en els camps de la recerca i la gestió 
forestal, així com als interessants en la divulgació i comunicació ambiental. Comptarà 
amb la presència d’investigadors i gestors forestals, i amb els ideòlegs del futur Museu 
del Bosc, Martí Boada i Jorge Wagensberg. 

L'assistència a la jornada és gratuïta, prèvia insc ripció a través del web 

municipal. Trobareu el programa i més informació a 

www.santceloni.cat/jornadamonforestal  

 
 
Aquest dissabte, continua l’activitat amb una nova jornada de Mostra d’Entitats  
Mostra de danses, cercavila i concert completaran l a proposta 
 
Dissabte, 11 de maig de 6 de la tarda a 9 del vespre, la plaça de la Vila tornarà a bullir 
d’activitat amb una nova jornada de Mostra d’Entitats. Hi haurà parades amb els 
productes i serveis de les entitats celonines següents:  

• Centre Excursionista Sant Celoni 
• Catalunya contra el càncer 
• Esplai de la Gent Gran 
• Club Tennis Montnegre 
• Futbol Sala Sant Celoni 
• Timbalers de la Colla de Diables de Sant Celoni 
• Bocs i Cabres 

A més a hi haurà una mostra de danses:  a les 18 h esbart, a les 18.15 h country, a les 
19 h esbart, a les 19.15 h sevillanes, a les 19.30 h sardanes. A les 20 h,  actuació dels 
Timbalers de la Colla de Diables de Sant Celoni amb cercavila pel carrer Major 
A les 21 h concert de músiques de la Patum, a davant del Celler.  

Aquestes activitats s’emmarquen en la proposta que promou per segon any  
l'Ajuntament de Sant Celoni per omplir d'activitat tots els dissabtes a la tarda dels 
mesos de maig i juny amb la idea de revitalitzar la vida al carrer, dinamitzar Sant 
Celoni a nivell cultural, social i també a nivell e conòmic .   
 
Repassem les properes activitats programades:  
 

- Dissabte, 18 de maig, II Festival de Poesia de Sant Celoni, a Can Ramis, a El 
Celler i al Claustre de l’Hospital Vell, de 5 de la tarda a 10 del vespre. 

- Dissabte, 25 de maig, Fira d’en Loni, a la plaça de la Vila i carrers dels centre. 
- Dissabte, 1 de juny, Mostra d’Entitats, de 6 de la tarda a 9 del vespre, a la plaça 

de la Vila. 
-  La tarda de dissabte, 8 de juny, Arrelcat, organitzat per la Colla Bastonera 

Quico Sabaté, a la plaça de la Vila. 
- Diumenge, 9 de juny, al vespre, al Parc de la Rectoria Vella, 5è Festival de les 

Veus, organitzat per Intuït, Centre de la Veu. 
- Dissabtes, 15 i 22 de juny, dues tardes més de Mostra d’Entitats a la plaça de 

la Vila. 
- I divendres, 28 de juny, al vespre, Tastets d’Estiu, a la plaça de la Vila. 

 
 



 
 
 
Una desena de joves aturats participen al projecte Enfeina’t al Sax Sala  
 
Una desena de joves aturats del municipi de 16 a 30 anys participen des d’aquesta 
setmana al projecte Enfeina’t al Centre de Formació i Ocupació Sax Sala. Durant un 
mes participaran en diferents sessions formatives amb l’objectiu bàsic de potenciar 
l'alfabetització digital i  proporcionar-los eines per a la recerca de feina.  
 
Es tracta d’un projecte pilot del Consell Comarcal del Vallès Oriental que s’ha anat 
realitzant a diferents municipis de la comarca en els darrers dos anys on es treballen 
continguts com conèixer les principals borses de treball, noves tecnologies de la 
informació aplicades a la recerca activa de feina. 
 
 
 
 
Diumenge 19 de maig: El Campionat d’Europa Half Cha llenge passa per Sant 
Celoni  
 
Diumenge 19 de maig el campionat d'Europa de triatló Half Challenge- Barcelona 2013 
amb inici i final a Calella, passarà per diferents pobles del Baix Montseny, entre ells 
Sant Celoni. Es preveu que entre les 7.30 i les 11 h,  més de 2.000 ciclistes i els 
vehicles de l’organització, entrin per la rotonda de la Porta de Ponent, carrer Doctor 
Trueta, Carretera Vella, carrer de Sant Martí, Plaç a Comte del Montseny i surtin 
per la Carretera de Campins  en sentit Montseny. 
 
 
Es necessiten voluntaris  

Des del Club Triatló Baix Montseny col·laboren amb l'organització reunint els voluntaris 
necessaris pel seu pas per Sant Celoni. Per participar com a voluntaris cal contactar 
amb: triatlobaixmontseny@gmail.com  
 

Afectacions al trànsit 

Els ciclistes entraran per la Porta de Ponent, carrer Doctor Trueta, Carretera Vella, 
carrer de Sant Martí, Plaça Comte del Montseny i sortiran per la Carretera de 
Campins. 

• A partir de les 6 h del matí i fins les 11 h no es podrà estacionar als carrers per 
on passa la prova 
 

• De les 7.30 a les 11 h aproximadament, no es podrà circular ni es podrà entrar 
ni sortir dels garatges dels carrers per on passa la prova  
 

• Des de les 7.30 a les 12.30 h, es tallarà puntualment la circulació a la carretera 
C-35, carretera C-61 i d’accés a l’autopista AP-7. 
 

• Mentre passi la prova pels carrers de Sant Celoni, cal extremar la prudència a 
l’hora de creuar pels passos de vianants així com per les cruïlles i interseccions 
dels carres coincidents amb la ruta.  

 
Per a qualsevol dubte, us podeu dirigir a la Policia Local (93 864 12 17, 
seguretat.ciutadana@santceloni.cat).  

Més informació a: www.challenge-barcelona.es 



 

L’Ajuntament fa un pas més en la recerca de pràctiq ues alternatives en jardineria  
 
Amb l’objectiu de revisar el model de manteniment dels espais verds i estudiar-ne l’ús 
de pràctiques alternatives en jardineria, fa uns dies l’Ajuntament va constituir la 
Comissió municipal de jardineria formada per representants del diferents grups 
municipals i personal tècnic. En aquesta primera sessió també es va convidar a 
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per poder conèixer la seva experiència. A 
Sant Celoni, tal com va explicar el tècnic municipal, l’ús d’herbicides i plaguicides és 
molt puntual i només s’aplica en punts molt concrets quan es considera realment 
necessària. La comissió té previst reunir-se el proper mes de juny per plantejar i 
treballar la base de l’estudi, prèvia a la seva aprovació i difusió. 
 
Aquesta mesura dóna compliment a una moció aprovada pel Ple municipal, a proposta 
de la CUP en defensa de la salut i contra l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics en 
els espais públics. 

 

 
Visita comentada a l’exposició d’escultures de Lluc ià Gonzàlez aquest dissabte a 
la Rectoria Vella  
 
Aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella tindrà lloc la visita comentada 
per part de l’artista a  l’exposició Forjant l’Espai, escultures de Llucià Gonzàlez. 
L’exposició es pot visitar fins el 26 de maig.  
 
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.  
 
 
 
 
65 persones participen en la Sortida Cultural a Tar ragona . 
 
Dins el programa de Sortides culturals que organitza cada l’any l’Ajuntament de Sant 
Celoni, 65 persones van poder gaudir dissabte passat de la visita a la Tarragona 
romana i medieval en un dia de sol esplèndid. L'itinerari romà del matí va començar al 
Portal del Roser, davant la primitiva muralla. A continuació es va anar a veure la 
maqueta de la Tarragona romana del segle II DC., on es pot veure clarament 
l'urbanització de la ciutat, els principals monuments i el seu ús. Seguidament es va 
entrar al Casc Antic, cap a la plaça del Fòrum, on hi ha le restes d'un mur del Fòrum 
Provincial. Tot seguit es va pujar a la torre del Pretori, que permet una interessant vista 
aèria de la ciutat, i es van visitar les restes del Circ, passant pels túnels que hi havia 



sota les grades. La visita del matí va acabar a l'Amfiteatre, situat a la part baixa de la 
ciutat, al costat del mar. 
 
A la tarda es va visitar la catedral medieval, dedicada a santa Tecla, i el claustre 
(segles XII-XIII). La catedral es va començar a construir el 1171, a cavall del romànic i 
el gòtic, a la part alta de l'acròpolis o turó de la ciutat antiga, sobre l'antic temple romà 
d'August. L'interior de la catedral sorprèn per la seva bellesa i lluminositat, ja que ha 
estat netejat i restaurat recentment. Entre d'altres joies, s'hi va poder admirar el bell 
Retaule de l'Altar Major, delicadament treballat en alabastre per l'escultor gòtic Pere 
Joan entre 1426 i 1451. Seguint el passos del pintor celoní Bernat Martorell, també es 
va poder veure el seu Retaule de Sant Miquel, procedent de la Pobla de Cérvoles i 
pintat cap a 1445. Malauradament no estava exposat al Museu Diocesà el 
compartiment central del Retaule dels Sants Joans, originari de Vinaixa, segurament 
en procés de restauració. 
 
En la propera sortida, prevista pel dissabte 15 de juny a la tarda, es visitaran les 
Drassanes de Barcelona, amb els edificis acabats de rehabilitar fa poc, i l'exposició del 
Museu Marítim. Les persones interessades es poden dirigir a la Rectoria Vella (tel. 93 
864 12 13) 
 
 
 
Sant Celoni acull la cloenda de l’English MEETING P OINT, una activitat 
interactiva i d’intercanvi en anglès per a alumnes de 6è de primària  
 
La festa de cloenda de l’English MEETING POINT ha tingut lloc a Sant Celoni. 
Divendres 3 de maig de 2013 s’ha celebrat la festa de cloenda de l’English MEETING 
POINT. Es tracta d’una activitat anual d’intercanvi pedagògic entre més de 230 
alumnes de 6è de Primària de les escoles Montnegre de la Batllòria, Fontmartina, 
Matagalls i La Tordera de Santa Maria de Palautordera, Aqua Alba de Gualba, 
Trentapasses de Vilalba de Sasserra, Salvador Sanromà de Llinars del Vallès i Josep 
Pallerola i Roca de Sant Celoni, totes elles coordinades des del Centre de Recursos 
Pedagògics. 
L’objectiu de l’activitat és l’aprenentatge de la llengua anglesa d’una manera lúdica i 
participativa a través de tallers realitzats pels alumnes i amb l’ús de les TAC. 
 
Durant tot el matí els alumnes van fer jocs a dins i fora del pavelló i  van interpretar una 
obra en anglès. 

 

Alumnes de 4t d’ESO del Cor de Maria guanyen un con curs de l’ONCE  

Un treball realitzat pels alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Cor de Maria -Júlia Dubois, 
Jaume Masnou, Laia Illa, Marçal Puchol i Arnau Illa- ha estat guanyador de la fase 
provincial i autonòmica del concurs escolar de l’ONCE “La cápsula del tiempo”. 

Es tracta d’un vídeo que havia de reflectir algun aspecte a millorar perquè les persones 
amb discapacitat puguin gaudir en plenitud i sense cap mena de barreres. 

El treball guanyador, titulat “2063”, narra la història de George, un noi cec que viu en 
una casa domòtica totalment adaptada a les seves necessitats. El 23 de maig 
recolliran el premi a la seu de l’ONCE a Barcelona. També durant aquestes dates se 
sabrà qui és el guanyador a nivell estatal. Felicitats!!! 

Des d’aquest enllaç podeu veure el treball premiat: http://youtu.be/NvoE4-dPipw 

 
 



Tercera posició del Club patinatge artístic Sant Ce loni en el Campionat d’Europa  
 
El patinatge artístic de Sant Celoni en la modalitat de xou petits torna a pujar al podi en 
un campionat d’Europa. Amb una actuació que va transmetre sentiment i amb la seva 
habitual qualitat tècnica va aconseguir unes puntuacions molt altes de 9’7 i 9’8, 
aconseguint el bronze en aquest campionat celebrat a Mòdena (Itàlia) el passat cap de 
setmana. Aquesta va ser la classificació:  
 

• 1er Patinatge Artístic Blanes: 135’300 
• 2on Portogruano (ITA): 134’300 
• 3er Club Patinatge Artístic Sant Celoni: 131’300 

 


