
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 15 de maig de 2014 
 
 
 

• L'Ajuntament de Sant Celoni comença una segona apag ada selectiva de 
fanals dins el Pla d’estalvi energètic. S’aplicaran  mesures combinades 
com la reducció del flux lluminós o la desconnexió selectiva de punts de 
llum  

 
• Sant Celoni celebra la Setmana per la Pau sota el l ema Al ritme de la Pau 

organitzada per la Coordinadora d’Entitats Solidàri es. Aquest divendres 
Cinema i Pica-fòrum a la Salle i dissabte Festa sol idària a la plaça de 
l’Església 

 
• Mostra de productes agroalimentaris del territori a quest divendres i 

dissabte la plaça de la Vila 
 

• Presentació de l'Itinerari d'escultures al carrer a mb una passejada guiada 
aquest diumenge a les 11 h. Glòria Auleda  i Josep M. Abril guiaran el 
recorregut que sortirà de la plaça de l’Església i acabarà al carrer de l’11 
de Setembre  

 

• L’alcalde rep les 4 alumnes de l’Institut Baix Mont seny que han viatjat a 
Mauthausen als actes de commemoració de l’alliberam ent del camp. Ara 
les joves explicaran la seva experiència a totes le s escoles de Sant Celoni  
per ajudar a conscienciar els joves del perill del neofexisme. Una placa 
recorda els celonins que van patir i morir a Mautha usen i els seus 
subcamps, tal com s’havia acordat a les I Jornades de la Memòria 
històrica  

• Del 19 al 30 de maig, inscripcions obertes a la XXX III Copa de futbol sala 
de Sant Celoni organitzada per l'Ajuntament. També es disputarà un 
torneig per a equips infantils i cadets (de 12 a 16  anys) 

 
• L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 24è Concurs de cartells de la 

Festa Major. El termini de presentació finalitzarà el dia 13 de juny i el 
tema, el procediment i les tècniques del concurs só n lliures 
 

• Parcel·les lliures als horts públics al Molí de les  Planes. T’interessa?  
 

• Aquest diumenge, sortida guiada per conèixer la Bio diversitat de la Vall 
de Fuirosos 

 
• 18 de maig: Pas per Sant Celoni del Triatló Half Ch allenge-Barcelona. 

Consulteu les afectacions a la mobilitat 
 

 
 



 
L'Ajuntament de Sant Celoni comença una segona apag ada selectiva de fanals 
dins el Pla d’estalvi energètic  
 
S’aplicaran mesures combinades com la reducció del flux lluminós o la 
desconnexió selectiva de punts de llum  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni iniciarà la setmana vinent la segona apagada selectiva de 
fanals dins el Pla d'estalvi energètic que va començar el gener de 2012 aconseguint 
resultats importants. En funció de les possibilitats de regulació de cada un dels 
quadres elèctrics d’enllumenat públic s’aplicaran mesures combinades com la reducció 
del flux lluminós o la desconnexió selectiva de punts de llum. En la mesura del 
possible es procurarà mantenir connectats  aquells punts que es van desconnectar a la 
primera fase. Aquestes mesures s’aniran aplicant de forma progressiva i garantint 
sempre la seguretat del trànsit de vehicles i de vianants. 
 
Per tenir un mapa dels nivells d’ il·luminació  reals, durant l’ hivern del 2013-2014 s’ha 
procedit a la connexió de tots els punts de llum amb l’objectiu de realitzar mesures 
reals mitjançant un vehicle amb luxòmetres instal·lats al sostre, que en diferent trams 
d’horari nocturn ha estat circulant per tot el municipi. 
 
Precisament, aquests darrers mesos s’ha estat redactant el nou Pla director 
d’enllumenat públic de Sant Celoni que té com a eix principal la reducció del consum 
mitjançant la racionalització dels nivells d’il·luminació, que en la majoria del municipi 
són superiors als que determina la normativa vigent. El Pla director planifica la 
implantació en els propers anys de mesures definitives per a la reducció dels nivells 
lluminosos (noves obres, inversions en instal·lacions existents...).  
 
 
Consum i estalvi enllumenat públic 
 

Any Consum kWhora Estalvi respecte 
l’ any 2011 

Estalvi CO2  
(tn/any) 

 
2011 1.871.036   
2012 1.191.131 36,34% 203,97 
2013 1.066.201 43,02% 30,98 

 
 
 
 
Sant Celoni celebra la Setmana per la Pau sota el l ema Al ritme de la Pau 
organitzada per la Coordinadora d’Entitats Solidàri es 

Aquest divendres Cinema i Pica-fòrum a la Salle i d issabte Festa solidària a la 
plaça de l’Església 

Aquesta setmana Sant Celoni celebra la Setmana per la Pau amb el lema Al ritme de 
la Pau organitzada per la Coordinadora d'Entitats Solidàries. 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 crèixer i compartir adquirint valors universals, com 
ara la Cultura.  

I és que enguany l'eix principal de la Setmana per la Pau és la Cultura com a eina per 
a l'establiment d'espais de relació, de coneixement i de respecte entre persones i 
comunitats. Tal i com expliquen des de la Coordinadora, “partint d'una realitat de 
crisi econòmica, de valors i, en general, de la soc ietat occidental, la Cultura 



esdevé fonamental per garantir viure el dia a dia d 'una forma pacífica i 
respectuosa. Cultura, entesa com un bé a l'abast de  tothom, com una necessitat 
de primer ordre i no com un article de luxe. Cultur a, generada per cadascú/na pel 
mateix fet d'enriquir-la i, alhora, per créixer ind ividual i, sobretot 
col·lectivament.”  

Dimecres va tenir lloc un concert a l’Ateneu destinat als alumnes d’ESO i batxillerat de 
la mà de Trenkaband, amb Cançons després de la guerra, cançons fruit de les 
diverses vivències dels voluntaris. Però encara queden dos actes més:  

Divendres  a les 20 h al col·legi La Salle, Cinema i Pica-Fòrum amb la pr ojecció de la 
pel·lícula La parte de los ángeles de Ken Loach. 

Dissabte 17, a partir de les 18 h, a la plaça de l'Església, Festa solidària  amb danses 
africanes i percussió amb el grup Africa Kaseine de Costa d'Ivori. Les entitats 
participants ensenyaran com materialitzen la seva voluntat de cooperació, solidaritat i 
compromís arreu del món. 

 Text del conte I tu, què vols fer quan siguis gran 

Taller per conèixer els quatre ritmes que surten al conte (vídeo) 

Entitats de la Coordinadora d'Entitats Solidàries: 
Ajuntament de Sant Celoni - www.santceloni.cat 
Associació de senegalesos Oudiodial - insapapin@hotmail.fr 
Cor de Maria - www.cordemariasantceloni.cat 
Creu Roja - www.creuroja.org - santceloni@creuroja.org 
Proide La Salle - www.fundacioproide.org 
Trup de Nassos - www.trupdenassos.com 
Avet Roig - www.avetroig.com/ 
Associació Al Madaa-Horitzons 
ASCA Creatius - santceloni.accessible@gmail.com 
Càritas - caritas@parroquiasantceloni.org 

Enguany també han col·laborat: Plataforma d'Afectats per la Hipoteca - 
afectatshipotecabm.wordpress.com; Maishadansa (Dansa del ventre); Projecte 
d'Acompanyament Educatiu de Càritas i persones voluntàries a títol individual. 

 
Mostra de productes agroalimentaris del territori a quest divendres i dissabte la 
plaça de la Vila  
 
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; xocolates, herbes i melmelades; entre altres 

Una quinzena de parades amb la mostra de productes del territori ompliran divendres i 
dissabte la plaça de la Vila. L'Agromercat 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. 

Enguany s’arriba a la 9a edició de l'Agromercat i com l’any passat s’ha ampliat  l'àmbit 
territorial dels productors per aconseguir una fira amb més varietat. 

 
 



 
Presentació de l'Itinerari d'escultures al carrer a mb una passejada guiada aquest 
diumenge a les 11 h  

Glòria Auleda  i Josep M. Abril guiaran el recorregut que sortirà de  la plaça de 
l’Església i acabarà al carrer de l’11 de Setembre  

Aquest diumenge tindrà lloc la presentació de l'itinerari per donar a conèixer les 
escultures que hi ha als espais públics de la vila amb una passejada guiada. De la mà 
de Glòria Auleda i Josep M. Abril es farà un recorregut que s'iniciarà a la plaça de 
l'Església a les 11 del matí  i acabarà al carrer de l'11 de Setembre. 

L’Ajuntament ha editat un tríptic amb l’itinerari i a cada escultura s’ha col·locat un codi 
QR per tal de proporcionar més informació sobre la peça. Per accedir als continguts 
d'un codi QR cal disposar d'un dispositiu digital de captura d'imatges (telèfon mòbil, 
tauleta, ...) i un programari específic de lectura que es pot descarregar gratuïtament 
d'Internet. 

Itinerari d'Escultures al Carrer al web municipal. 

 

L’alcalde rep les 4 alumnes de l’Institut Baix Mont seny que han viatjat a 
Mauthausen als actes de commemoració de l’alliberam ent del camp  

Ara les joves explicaran la seva experiència a tote s les escoles de Sant Celoni  
per ajudar a conscienciar els joves del perill del neofexisme  

Una placa recorda els celonins que van patir i mori r a Mauthausen i els seus 
subcamps, tal com s’havia acordat a les I Jornades de la Memòria històrica  

 

Aquest dimecres 14 de maig, l’alcalde Joan Castaño va rebre a les 4 alumnes de 
l’Institut Baix Montseny que aquest darrer cap de setmana van participar als actes 
d’alliberament del camp a Mauthausen i a les seves famílies en un emotiu acte. 

Les joves van viatjar acompanyades per Fina Ferrando i, a títol personal, per la 
regidora de Cultura i Educació de l’Ajuntament, Júlia de la Encarnación i una tècnica 
de la mateixa àrea. Aquest viatge ha estat possible gràcies a una subvenció de 
l'ajuntament de Sant Celoni perquè ja no hi ha subvenció del govern central. 

Van visitar els diferents llocs de memòria: Hartheim, Mauthausen i Gusen i van 
participar en els actes d’homenatge internacionals i en les activitats pedagògiques del 
viatge. També van participar en els parlaments de dos dels actes: 

- Un acte a l’anomenada escala de la mort de Mauthausen que conduïa a la 
pedrera on els deportats realitzaven els treball forçats.  Les joves van honrar la 
memòria de tots els homes i dones que van patir i morir  allí, encenent una 
espelma i interpretant “El cant dels ocells” amb un violí. També van denunciar, 
amb fermesa, que “al nostre món, tot i que l’esclavitud ha estat ofi cialment 
abolida, continuen havent infants, joves i adults l egalment lliures però 
que han de realitzar treballs o serveis contra la s eva voluntat i sota 
amenaces de càstig. La pobresa, la discriminació i la necessitat de migrar 
converteix a moltes persones en treballadors vulner ables, sotmesos a 
condicions extremes. Per últim, van instar als jove s a lluitar, de forma 
activa i compromesa, per l’eradicació de qualsevol tipus d’explotació.”  

 

 



- Als actes internacionals del Memorial de Gusen davant les 21 delegacions de 
països de tot el món, les joves celonines van parlar en nom dels néts i nétes 
que molts d’aquells homes i dones deportats no van poder tenir o conèixer. Van 
recollir el seu testimoni i els seus ideals de lluita per la llibertat i la igualtat i van 
manifestar el seu compromís de donar a conèixer la política d’exclusió, 
persecució i extermini de pobles i col·lectius sencers, en nom d’ideologies que 
no respecten cap dels drets de l’home, per evitar, amb fermesa, el rebrot dels 
partits neofeixistes en molts països europeus.  

El viatge va tenir una càrrega simbòlica especial perquè es va col·locar una placa en 
memòria dels celonins que van patir i morir a Mauthausen i els seus subcamps, tal 
com s’havia acordat a les I Jornades de la Memòria històrica, celebrades al novembre 
del 2013. 

Però la tasca més important ve, ara, després del viatge, perquè les joves explicaran la 
seva experiència a totes les escoles de Sant Celoni  per donar testimoni i ajudar a 
conscienciar els joves de que cal estar  molt alerta  per evitar que barbàries com les 
que van cometre els nazis o d'altres similars, no es tornin a consentir.  

A l’acte de rebuda de les joves, també, han participat el president de l’Amical de 
Mauthausen, Enric Garriga, i les col·laboradores i professores de l’Institut, Fina 
Ferrando i Laura Sicart. 

La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, va demanar a les joves 
“sigueu ciutadanes actives, ciutadanes que no es re signin, mai còmplices de 
l’oblit ni de la indiferència. Tots hem d’assumir l a part de responsabilitat que ens 
toca conservant la memòria de tant patiment i treba llant per l’eradicació arreu 
del món del patiment que provoquen les guerres i l’ explotació”.  

 

 
Del 19 al 30 de maig, inscripcions obertes a la XXX III Copa de futbol sala de Sant 
Celoni organitzada per l'Ajuntament  
També es disputarà un torneig per a equips infantil s i cadets (de 12 a 16 anys) 

Del 19 al 30 de maig tindran lloc a la Rectoria Vella les inscripcions a la 33a edició de 
la Copa Futbol sala organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni que es jugarà del 16 
de juny al 17 de juliol. Podeu inscriure-us per correu electrònic, a l'adreça 
esports@santceloni.cat. 

El torneig es jugarà a les pistes poliesportives del Camp Municipal d'Esports i al 
Pavelló 11 de setembre, entre les 8 i les 11 del vespre, i consta de 2 fases: 

• La primera del 16 de juny al 11 de juliol els equips es dividiran en grups que 
jugaran en sistema de lligueta. 

• La segona fase es disputarà del 14 al 17 de juliol entre els 16 millors equips de 
la primera fase en sistema d'eliminatòria. 

Paral·lelament es disputarà la VI Copa futbol sala Sant Celoni per categories infantil i 
cadets (de 12 a 16 anys). El sistema de competició i horaris es decidirà  

 
 
 
 
 
 



L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 24è Concurs de cartells de la Festa 
Major  
El termini de presentació finalitzarà el dia 13 de juny i el tema, el procediment i 
les tècniques del concurs són lliures 

Un any més, l'Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs de cartells de la Festa 
Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 13 de juny. El tema, el 
procediment i les tècniques d'aquest concurs són lliures. En el treball ha de constar-hi, 
com a mínim, el text Festa Major 2014. Sant Celoni del 5 al 8 de setembre, amb un 
tipus de lletra que sigui entenedor. 

El premi és de 500 € i el lliurament tindrà lloc en un acte públic inclòs en el programa 
de la Festa Major. 

 Bases 

 

Parcel·les lliures als horts públics al Molí de les  Planes. T’interessa?  

Durant aquest any hi ha hagut adjudicataris d’horts públics al Molí de les Planes que, 
per diferents motius, han renunciat al seu hort i, per tant, queden lliures per a la seva 
ocupació. Les parcel•les s’atorguen per ordre de petició.  
 
El parc d'horta municipal del polígon Molí de les Planes està format per 49 parcel·les 
de mides diverses (entre 59 i 120 m2), distribuïdes en dos sectors. A cadascuna de les 
parcel·les hi ha una presa d'aigua amb comptador, un compostador, un bidó gran per a 
l'emmagatzematge d'aigua i un recolzador de canyes. Cada parcel·la també té 
assignat un armari d'eines en un dels dos edificis comunitaris.  
 
Els requisits per poder optar a una parcel·la, segons les bases aprovades són: 
 

• Per a persones individuals 
- Ser major d’edat 
- Estar empadronat/da al municipi de Sant Celoni  
- No disposar de cap altre hort o terreny de conreu, per qualsevol títol. 
Excepcionalment, es podran admetre sol·licituds de persones que disposin d’un 
hort fora d’ordenació en un espai públic, les quals estaran obligades a deixar 
aquell per poder ocupar l’hort adjudicat. 
- No tenir deutes amb la hisenda local. 
- No conviure amb cap altre usuari o sol·licitant d’un hort municipal. En aquest 
sentit, només s’admetrà una sol·licitud per domicili. En cas que es presenti més 
d’una sol·licitud per domicili, únicament s’admetrà la primera registrada en les 
dependències municipals, restant excloses la resta. 
 
•  Per a  entitats o col·lectius 
Associacions sense ànim de lucre amb seu social a Sant Celoni i que estiguin 
inscrits en el Registre municipal d’entitats. En la sol·licitud es designarà una 
única persona física responsable, amb la qual es mantindran totes les relacions 
derivades del procés i en el seu cas, serà la responsable del compliment dels 
drets i obligacions derivats de la llicència. 

 
Cal que la persona  o l’entitat interessada  formalitzi  una sol·licitud mitjançant instància 
a l’OAC (c. Campins 24 – El Safareig) o bé a Comunitat (Plaça Josep Alfaras núm. 9) i 
el tècnic de referència es posarà en contacte. 
 
 
 



Aquest diumenge, sortida guiada per conèixer la Bio diversitat de la Vall de  
Fuirosos  

Dins el programa de Passejades pel Parc del Montnegre i el Corredor, l'Ajuntament de 
Sant Celoni i el Parc organitzen per aquest diumenge 18 de maig  una passejada per 
conèixer la Biodiversitat de la Vall de Fuirosos. La sortida, de 4 hores de durada, 
estarà guiada per l’Escola de Natura del Corredor. El punt de trobada serà a l’estació 
de ferrocarril de Sant Celoni a les 9 del matí i caldrà desplaçar-se en vehicles 
particulars fins al Forn del Vidre de Fuirosos.  

Recorrregut: 7 km. 
Desnivell: 190 m.  
Durada: 4 h. 

Preus : 
Majors de 12 anys: 3 € 
Entre 6 i 12 anys: 2 € 
Menors de 6 anys: gratuït 

 

18 de maig: Pas per Sant Celoni del Triatló Half Ch allenge-Barcelona  
Afectacions a la mobilitat  

Diumenge 18 de maig el campionat de triatló Half Challenge-Barcelona 2014 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 1.500 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, plaça Comte del Montseny i surtin per la carretera 
de Campins en sentit Montseny. 

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

• 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 hores aprox., 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 hores aprox., es tallarà puntualment la circulació a 
la carretera C-35, carretera C-61 i d'accés a l'autopista AP-7. 

Es demana que mentre passi la prova pels carrers de Sant Celoni, s’extremi 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 (tel. 93 864 12 17, 
seguretat.ciutadana@santceloni.cat). 

 Més informació sobre la logística de la prova 

 
 

 


