
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 20 de març de 2014 
 

• L’alcalde Joan Castaño recull la Menció Infopartici p@ 2013 per la qualitat 
i la transparència del web municipal. Només 48 dels  947 municipis 
catalans obtenen una distinció 
 

• El divendres 21 de març, Sant Celoni celebra el Dia  Mundial de la Poesia . 
La Biblioteca l'Escorxador prepara una lectura de p oemes en 20 llengües i 
una edició especial del Tast de Lletres 

 
• Enrique Telleria porta Tango i alguna cosa més  a l’Ateneu aquest dissabte 

a les 20 h dins la programació a l’Ateneu. Promoció  Teatre i forquilla: 
espectacle i sopar per 15 o 20 euros 

 
• Atenció: dimarts 25 de març, prova de sirenes d’aví s d’accident químic a 

les 12.20 h 
 

• Afectacions al trànsit amb motiu del pas de la Volt a ciclista a Catalunya  
prevista per dilluns 24 i dimarts 25 de març  

 
• Fins els 13 d’abril es poden presentar obres al con curs Històries mòbils  

per a joves de 12 a 29 anys 
 

• L’Assemblea Nacional Catalana i l’Associació de  Mu nicipis per la 
Independència recolliran signatures a Sant Celoni a quest dissabte i 
diumenge 

 
• La Colla de Geganters organitza activitats aquest d issabte al matí per 

recaptar fons per la Trailwalker solidària  
 

• Fins el 27 de març es pot participar al 19 è concurs Sant Jordi de fotografia 
del Centre Excursionista Sant Celoni 

• Inscripcions obertes a la II Duatló popular de munt anya de Sant Celoni 
prevista pel 6 d’abril 

 
 

L’alcalde Joan Castaño recull la Menció Infopartici p@ 2013 per la qualitat i la 
transparència del web municipal  

Només 48 dels 947 municipis catalans obtenen una di stinció 

L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, va recollir aquest dimarts de mans de la 
vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega, i del rector de la Universitat 



Autònoma de Barcelona (UAB), Ferran Sancho, la Menció Infoparticipa, un guardó a la 
qualitat i transparència de la comunicació pública local pel web www.santceloni.cat.  
L’acte de lliurament dels reconeixements va tenir lloc al Palau de Pedralbes de 
Barcelona. 
 
Sant Celoni és un dels 48 municipis catalans que van rebre una distinció Infoparticip@ 
dels 947 existents. Concretament, el web santceloni.cat va rebre una Menció 
Infoparticip@ per les bones pràctiques amb un 85,37% dels criteris complerts dels que 
marca el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local que elabora 
el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Els resultats globals i en detall són consultables al web 
http://mapainfoparticipa.com/ca. 
 
En pocs mesos, el web municipal ha passat del 46% dels criteris complerts, a un 71% 
d'acompliment coincidint amb l’estrena del nou web el passat mes d’octubre fins a 
assolir el 85,37 actual. “A l’octubre de l’any passat vam anunciar la renova ció del 
web municipal amb el clar objectiu d'avançar en la transparència i proximitat, 
adaptant els continguts a la ciutadania. Aquesta mi llora ha suposat un intens 
treball tècnic que ara es veu recompensat amb la me nció Infoparticip@, com a 
reconeixement a tota la feina” , afirma el regidor de Comunicació, Jaume Tardy.  
 
Al Vallès Oriental, només tres municipis han obtingut una distinció: A més de Sant 
Celoni, trobem  Mollet (95,12%) i Granollers (90,24%).  A nivell de Catalunya, només 
48 dels 947 municipis existents, han aconseguit un Segell, Menció o Reconeixement (3 
a la demarcació de Girona, 3 a la de Tarragona, 1 a la de Lleida, i 41 a la de 
Barcelona). 
 
El Mapa de Bones Pràctiques estableix 41 indicadors bàsics que s’utilitzen per avaluar 
la informació dels webs dels ajuntaments. Els indicadors, elaborats en forma de 
preguntes, responen a quatre qüestions bàsiques: qui són els representants polítics; 
com gestionen els recursos col·lectius; quina informació proporcionen sobre la gestió i 
quines eines ofereixen per a la participació ciutadana.   
 
 
 
El divendres 21 de març, Sant Celoni celebra el Dia  Mundial de la Poesia  
La Biblioteca l'Escorxador prepara una lectura de p oemes en 20 llengües i una 
edició especial del Tast de Lletres 

Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, que s'escau el proper divendres dia 21, els 
usuaris de la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador i els alumnes dels Cursos de 
Català per a Adults de Sant Celoni faran la lectura del poema Tan sols la paraula nua, 
de Montserrat Abelló , en català i en altres vint llengües més, escollides entre les 
principals que es parlen al país (alemany, amazic, anglès, àrab, búlgar, castellà, 
euskera, francès, fula, hebreu, hindi, italià, mandarí, occità, portuguès, romanès, rus, 
suec, tagal i wòlof). Tot seguit, qui vulgui podrà llegir un poema breu o un fragment 
d’autors consagrats o no tan coneguts en la llengua que vulgui. Us hi podeu inscriure 
al aquest enllaç. 

A les 8 del vespre, hi haurà una edició especial per a l'ocasió del Tast de Llibres: la 
presentació d'Art K., amb poemes de Jordi Julià  i il·lustracions de Ricard Geladó  i 
Xavi Plana . Les il·lustracions es van realitzar a partir de l'exposició Nogensmenys 
Kafka, realitzada pels dos artistes al Museu de Granollers el 2012. Participaran en la 
vetllada el poeta, crític d'art i mecenes de Granollers Joan Sala-Vila . 

 
 
 
 



Enrique Telleria porta Tango i alguna cosa més  a l’Ateneu aquest dissabte a les 
20 h dins la programació a l’Ateneu  
 
Promoció Teatre i forquilla:  per anar a l’espectac le i sopar per 15 o 20 euros 

Dins la programació de teatre, música i dansa A l’Ateneu, aquest dissabte hi ha 
programat un concert de música de la mà d’Enrique Telleria i la formació Tango a Sis. 
Es tracta de Tango i alguna cosa més, una fusió i intercanvi de conceptes, on no 
només hi haurà arrel tanguística moderna, també hi haurà altres gèneres de música, 
però totes elles amb un alt valor emocional. 

Enrique Telleria  és un músic internacional amb una llarga trajectòria que ha practicat 
molts gèneres, tot i que la seva base sempre ha estat el Bandoneon i el Tango. Ha 
tocat en sinfòniques, filharmòniques, orquestres de cambra, petites formacions, Tango 
a sis, que segons ell mateix és la millor formació per tocar Tango en concert. A 
l'Ateneu aquest dissabte, fusió i intercanvi de entre diferents gèneres de música. 

 Enrique Telleria , direcció i bandoneon 
Stanislav Stepaneck , violí concertí 
Joan A. Pich , violoncel 
Tensy Krysmant , piano 
Tony Cubedo , contrabaix 
Cesar Telleria , bateria i complements 

Preus: General: 10 € //  Carnet de Biblioteca: 9 € // Majors de 65 anys, menors de 14, i 
Carnet Jove: 7 €  // Menors de 2 anys: Gratuït 

Les entrades es podran comprar una hora abans de l’espectacle a taquilles.  

 
Promoció Teatre i forquilla:  per anar a l’espectac le i sopar per 15 o 20 euros 
Aquest espectacle compta amb la promoció “Teatre i forquilla” que promouen 
l’Ajuntament i el col·lectiu Sant Celoni Cuina. Els packs permeten gaudir de 
l’espectacle i la mateixa nit anar a sopar a un dels restaurants del col·lectiu per un preu 
de 15 euros a les pizzeries o 20 euros a la resta d’establiments del col·lectiu.  
 
Tota la informació A l’ATENEU, les promocions, menú s... es poden consultar a: 
www.santceloni.cat/alateneu 
 
 
 
Dimarts 25 de març:  prova de sirenes d’avís d’acci dent químic a les 12.20 h  
 
El proper dimarts 25 de març a les 12.20 h aproximadament, s’activaran en proves 
les sirenes d’avís d’accident químic situades a Sant Celoni i la Batllòria. El senyal de fi 
d’alerta serà a les 12.30 h. Amb aquest tipus de prova, que Protecció civil de la 
Generalitat fa de forma periòdica a tot Catalunya, es pot valorar l’efectivitat del sistema 
i millorar-lo en allò que calgui, comprovar les cobertures de les zones poblades i 
familiaritzar la població amb aquest tipus d’alerta. El sistema d'avís va destinat a la 
gent que es troba al carrer perquè, en un cas real d’activació de les sirenes, reconegui 
el seu so i es confini. L’activació en alerta de les sirenes del Sector químic de la 
Tordera es realitza des del CECAT de Barcelona. 
 
Al sector químic de la Tordera es compta amb 2 sirenes situades al municipi de 
Gualba, 3 a Sant Celoni i la Batllòria i 1 a Riells i Viabrea. 
 
Actuacions com la propera prova de sirenes tenen l’objectiu de prepar la ciutadania a 
ser sensibles als consells indicats i a estar sempre en disposició d’actuar 
correctament.     



 
A més de Sant Celoni i la Batllòria, la prova tècnica de sirenes es farà a diferents 
municipis de Catalunya.  
 
Més informació envers el risc químic, a: www.gencat.cat/interior/riscquimic 
 
 
 
 
Afectacions al trànsit amb motiu del pas de la Volt a ciclista a Catalunya  prevista 
per dilluns 24 i dimarts 25 de març  

Dilluns 24 de març la 94a Volta Ciclista a Catalunya passarà pel casc urbà de Sant 
Celoni. Es preveu que entre les 15.30 i les 16.30 h, uns 200 corredors, 70 cotxes i 60 
motos acompanyats per un dispositiu de 46 motos i 3 cotxes de Mossos d'Esquadra 
entrin per la carretera de Campins, carrer Campins, avinguda Hospital, carrer Major i 
surtin pel carrer Doctor Trueta. 

Aquest esdeveniment esportiu comportarà algunes afectacions al trànsit de les quals 
convé que estigueu informats: 

• A partir de les 12.30 h no es podrà estacionar als carrers per on passarà la 
volta 

• De les 15.50 a les 16.30 h aproximadament, no es podrà circular en vehicle ni 
es podrà entrar ni sortir dels garatges dels carrers per on passarà la volta 

• De les 15.50 a les 16.30 h aproximadament no es podrà sortir de l'aparcament 
del carrer Campins, davant La Salle. 

• Extremeu la prudència a l'hora de creuar pels passos de vianants mentre duri la 
cursa 

  

D’altra banda, la Volta passarà per la carretera C-35 els dies i horaris següents: 

 
La Batllòria Sant Celoni 

Dilluns 24 de març Entre les 15.09 i les 15.24 Entre les 15.18 i les 15.34 
Dimarts 25 de març Entre les 13.43 i les 13.48 Entre les 13.34 i les 13.37 

 Per a qualsevol dubte, us podeu dirigir a la Policia Local (93.864.12.17, 
seguretat.ciutadana@santceloni.cat). 

 
 
Fins els 13 d’abril es poden presentar obres al con curs Històries mòbils  per a 
joves de 12 a 29 anys  

L’Ajuntament de Sant Celoni i la Biblioteca l'Escorxador promouen per segon any el 
concurs de foto-microrelats per a joves a Sant Celoni Històries Mòbils que combina 
les noves tecnologies i la creació literària. 

Els joves, de 12 a 29 anys, podran presentar una història curta, un foto-microrelat amb 
paraules i imatges. Cada microrelat haurà de constar de: 

• Fotografies: un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies. Cada fotografia portarà 
com a peu de foto, o inclosa dins la mateixa fotografia, la part del microrelat 
que li correspongui, i en format PDF. 



• Paraules: un mínim de 9 i un màxim de 169 paraules. 

Els treballs s'hauran d'enviar, abans de les 12 de la nit del diumenge 13 d’abril al 
correu concurs.histories.mobils@gmail  i es penjaran al facebook de la biblioteca on se 
sotmetran a votació popular. A més de la votació popular també hi haurà un jurat 
professional que emetrà el veredicte final. El jurat valorarà les obres tenint en compte 
les seves característiques en relació als següents criteris: 

1. Interès artístic i originalitat: 40 % 
2. Qualitat d'imatge: 20 % 
3. Qualitat d'escriptura: 20 % 
4. Resultat de la votació al Facebook: 20 % 

Els autors seleccionats en primer i segon lloc, per a cada categoria rebran com a 
premi: 

• 1r premi: Tauleta tàctil, tablet 
• 2n premi: llibre electrònic, e-book 

Es poden consultar les bases a:  bibliotecasantceloni.blogspot.com o 
facebook.com/lescorxador 
 
 
L’Assemblea Nacional Catalana i l’Associació de  Mu nicipis per la Independència 
recolliran signatures a Sant Celoni aquest dissabte  i diumenge  
 
L’Assemblea Nacional Catalana i l’Associació de Municipis per la Independència 
organitzen aquest cap de setmana una recollida intensiva de signatures “Signa un vot 
per la independència” a  Sant Celoni. Concretament estaran ubicats sota les voltes de 
l’Ajuntament en el següent horari: dissabte de 10 del matí a 8 del vespre i diumenge de 
10 del matí a 2 del migdia.  
 
Sant Celoni és membre de l’Associació de Municipis per la Independència per acord 
del ple municipal del 31 de maig de 2012.  
 
 
 
La Colla de Geganters organitza activitats aquest d issabte al matí per recaptar 
fons per la Trailwalker solidària  

La Colla de Geganters de Sant Celoni organitza aquest dissabte al matí a la plaça de 
la Vila, una matinal d’activitats per recaptar fons per destinar a la Trailwalker solidària 
que organitza Intermon Oxfam. Amb motiu del 50 aniversari dels gegants, la colla ha 
decidit apuntar-se a fer aquesta cursa solidària els propers 26 i 27 d'abril, i per aquest 
motiu necessiten recaptar 1.500 euros a base de donacions que es destinaran als 
projectes d'Intermon Oxfam de lluita contra la pobresa i la injustícia. De moment, ja 
n’han recaptat prop de 1.200 €.  

Activitats programades per dissabte 22 de març: 

• A partir de les 9 del matí 
Esmorzar Geganter: Pa amb botifarra, aigua i vi. Preu: 5 €. Es servirà fins les 
12 del migdia. 

• A les 12 del migdia 
ballada dels Gegants de Sant Celoni. 

• Durant tot el matí 
activitats diverses (tallers per a nens, demostracions, etc.) 
Paradeta Gegantera, on es vendrà material relacionat amb els Gegants. 



La Trailwalker és un recorregut a peu de 100 quilòmetres, d'Olot a Sant Feliu de 
Guíxols, en equips de 4 persones més dues de suport, en un màxim de 32 hores i la 
Colla de Geganters s'ha proposat de fer-ho amb el gegantó. 

Per fer aportacions cal entrar al Facebook de la Colla de Geganters i seguir les 
indicacions! o directament a aquest enllaç.  

 

Fins el 27 de març es pot participar al 19 è concurs Sant Jordi de fotografia del 
Centre Excursionista Sant Celoni  

El Centre Excursionista Sant Celoni ja ha convocat el 19è concurs Sant Jordi de 
fotografia. Hi poden participar de forma gratuïta totes les persones que vulguin,siguin o 
no membres del Cesc. El tema ha d'estar relacionat amb una de les categories. Per 
tant, ha de ser de muntanya i natura on s'hi inclou paisatges naturals i activitats 
excursionistes o de macrofotografia de fauna, flora, geologia... En total es podran 
presentar un màxim de 5 imatges per concursant i per categoria.  

S'hi accepten tots els formats en color o en blanc i negre entre 18x18 i 36x36. El 
termini per lliurar les imatges finalitzarà el dijous 27 de març i es poden deixar al local 
del Cesc (carrer Sant Antoni, 16, els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre, a Fotoprix 
Sant Celoni, a Esports 117 o a la Llibreria Alguer 7).  

El veredicte del jurat es farà saber el 25 d'abril a les 8 del vespre a Can Ramis i 
l'exposició de les fotos presentades es podrà visitar aquí mateix fins el 18 de maig. Es 
repartiran tres premis per categoria. Les condicions d'entrega de les imatges es poden  
consultar a:  www.elcesc.org.  

 

Inscripcions obertes a la II Duatló popular de munt anya de Sant Celoni prevista 
pel 6 d’abril  

El Club Triatló Baix Montseny torna a organitzar la Duatló popular de muntanya de 
Sant Celoni. Aquest any serà la segona edició i se celebrarà el diumenge 6 d'abril a 
partir de 2/4 de 10 del matí. La sortida serà des de la zona del Sot de les Granotes i 
constarà de tres proves de dues categories diferents. Es començarà corrent 5 
quilòmetres per terreny pla, es faran després 18 quilòmetres en BTT (la majoria per 
pista) i finalment es tornarà a córrer 2,5 quilòmetres.  

L'edat mínima per participar a la Duatló de muntanya és de 16 anys. La inscripció té un 
cost de 15 euros i inclou dos avituallaments, un obsequi i una botifarrada. Cal fer-la de 
forma anticipada a través del web www.inscripcions.cat/duatlosantceloni2014.  

A la primera edició de la Duatló hi va haver 160 participants i enguany han tancat la 
xifra màxima de corredors en 200. El recorregut serà el mateix que al 2013. 

Per altra banda, les persones que vulguin participar-hi ajudant l'organització, trobaran  
informació al web www.triatlobiaxmontseny.org.  

 

 
 


