
 

 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 30 d’octubre de 2014 

 
• L’Ajuntament inicia una campanya per regular la presència dels animals 

al carrer 
 

• Sant Celoni implantarà el sistema de gestió de programes d’aliments 
solidaris eQuàliment . La iniciativa compta amb el patrocini de l’empresa 
Lucta S.L i la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 

• Agents turístics de l’entorn del Parc Natural del Montseny i del Montnegre i 
el Corredor es posen en marxa per la creació de producte turístic. Sant 
Celoni acollirà el taller que organitza la Xarxa Europea de Territoris Surers 
RETECORK  el 6 de novembre  
 

• Iniciades les obres de millora de la mobilitat al creuament del carrer Santa 
Fe amb Torras i Bages  

 
• Quin dia més bonic!  Espectacle musical amb les Bruixes Burriac aquest 

diumenge a l’Ateneu dins la programació familiar. Continua la promoció 
del col·lectiu Sant Celoni Cuina: per cada dos menús d’adult, 1 menú 
infantil de regal presentant dues entrades a l’espectacle 
 

• Set alumnes de l’Institut Baix Montseny reben el diploma B1 de francès 
(DELF). Ha estat el centre amb més alumnes participants i amb més 
certificats assolits de la zona Maresme- Vallès Oriental   

• El celoní Guillem Caballé, campió de la Copa Catalana d'Enduro BTT 

 
 
L’Ajuntament inicia una campanya per regular la presència dels animals al carrer 
 
Des de fa unes setmanes, l’Ajuntament de Sant Celoni ha iniciat una campanya per la 
regulació de la presència dels animals al carrer. Concretament, es vol fer èmfasi en 
tres aspectes: 
 

- Obligatorietat de tenir els animals censats i identificats amb microxip  
- Obligatorietat de portar-los lligats i amb la placa censal mentre estiguin en 

espais públics i en els casos d’animals considerats potencialment perillosos 
circular amb morrió 

- Responsabilitat de les persones que condueixen els gossos de recollir-ne els 
excrements. 

 
La campanya s’ha dividit en tres fases, la primera i la segona basada bàsicament en 
recordar als propietaris les seves responsabilitats, informant-los de la normativa actual 
fent referència a les sancions que suposaria les possibles infraccions i, una tercera, 
sancionadora. Aquesta campanya s’està realitzant conjuntament entre les àrees de 
Territori i de Seguretat Ciutadana i la incorporació d’un agent cívic a través d’un pla 



d’ocupació promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

 

Sant Celoni implantarà el sistema de gestió de programes d’aliments solidaris 
eQuàliment  

La iniciativa compta amb el patrocini de l’empresa Lucta S.L i la col·laboració del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Aquesta setmana s’ha donat a conèixer l’acord per implantar el sistema de gestió de 
programes d’aliments solidaris eQuàliment a quatre municipis del Vallès Oriental, entre 
els quals Sant Celoni. Amb el patrocini de l’empresa Lucta S.L i la col·laboració del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, la iniciativa es realitzarà de forma simultània a 
Les Franqueses del Vallès, Canovelles, Caldes de Montbui i Sant Celoni. 

eQuàliment és una eina de gestió avançada destinada a millorar la distribució 
d’aliments solidaris que ofereix un sistema de gestió automatitzat que integra tots els 
processos de demanda, cites, logística, gestió d’estocs, entrega d’aliments als usuaris 
i gestió de dades per fer previsions de necessitats, aconseguint que els aliments 
arribin a las famílies que ho necessiten de manera més eficient, equitativa i 
transparent. 

Sant Celoni compta des de fa 6 anys amb un Servei d’aliments gestionat per Càritas i 
Creu Roja amb el suport de l’Ajuntament. Actualment el Servei d’aliments de Sant 
Celoni atén de mitjana 1.400 persones (440 famílies), que representen al voltant del 8 
% de la ciutadania. 

Segons l’alcalde Joan Castaño, eQuàliment és “una oportunitat d’aprofundir en 
l’acció concertada, afinant en els canals de prescripció i de lliurament, però 
també de millorar l’accés a la informació tant de detall com agregada i, mica en 
mica, en la gestió més àgil dels magatzems. Estem contents de prendre part de 
projecte, segurs que, malgrat l’esforç que ara representa el procés 
d’implantació, el rendiment que se’n traurà resultarà satisfactori.” 

 
 
Agents turístics de l’entorn del Parc Natural del Montseny i del Montnegre i el 
Corredor es posen en marxa per la creació de producte turístic 
 
Sant Celoni acollirà el taller que organitza la Xarxa Europea de Territoris Surers 
RETECORK  el 6 de novembre  
 
La Xarxa Europea de Territoris Surers – RETECORK, impartirà un taller de creació de 
producte turístic a territori surer a Sant Celoni el proper 6 de novembre a les 17 h a Sax 
Sala – Centre de formació i ocupació del Baix Montseny (C. Montserrat 28). Hi estan 
convidats tots aquells agents de l’entorn del Parc Natural del Montseny i del Montnegre i 
el Corredor que estiguin vinculats al sector turístic, és a dir, representats de la 
restauració, l’hostaleria, empreses de turisme actiu, oci i activitats turístiques a més dels 
agents dels municipis de Sant Celoni, Tordera i Santa Coloma de Farners, municipis tots 
membres de RETECORK. 
 
L’objectiu del taller és la creació de producte que sigui atractiu pel mercat nacional i 
europeu a partir de la col·laboració conjunta entre tots els agents implicats per poder 
oferir un producte el més complet possible: allotjament, activitats de natura, turisme 
industrial, gastronòmic i cultural; sense oblidar l’atractiu que implica que a més, pugui ser 
itinerant. 
 



Aquesta sessió s’emmarca dins del projecte CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & 
Tourism. Valorització social i turística dels paisatges surers, desenvolupat per 
RETECORK durant el 2014 i el qual rep el suport de la Fundación Biodiversidad, del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. El projecte contempla, a més 
d’aquestes sessions de treball, la creació d’una plataforma tecnològica que ja trobaran 
online (www.visitterritorioscorcheros.es),  i que properament serà publicada en català, 
anglès, alemany, francès, italià i portuguès. 
 
RETECORK, amb més de 50 socis d’Espanya, Portugal, Itàlia i França, vol representar i 
defensar els interessos de les col·lectivitats territorials amb presència del sector surer; 
contribuir a la valorització i difusió del llegat cultural i patrimonial vinculat a aquesta 
activitat i promoure el desenvolupament local sostenible d’aquests territoris. 
 
 
Iniciades les obres de millora de la mobilitat al creuament del carrer Santa Fe 
amb Torras i Bages  
 
Les obres a la cruïlla del carrer Santa Fe amb els carrers Torras i Bages, Ramis i 
Barcelona van endavant. La intervenció permetrà millorar l'accessibilitat i la mobilitat a 
partir de la construcció d'una plataforma elevada per donar continuïtat a l'itinerari de 
vianants entre la plaça de la Vila i la Biblioteca. Per això cal reubicar i crear ressalts i 
ampliar algun tram de vorera. 

Mentre durin les obres, la circulació dels vianants i dels vehicles es pot veure afectada 
de manera puntual. Les parades del mercat setmanal dels dimecres afectades a cada 
fase de l'obra, es traslladen provisionalment al carrer Ramis entre els carrer Campins i 
Grup Escolar. 
 

 

Quin dia més bonic!  Espectacle musical amb les Bruixes Burriac aquest 
diumenge a l’Ateneu dins la programació familiar 

Continua la promoció del col·lectiu Sant Celoni Cuina: per cada dos menús 
d’adult, 1 menú infantil de regal presentant dues entrades a l’espectacle 

Diumenge 2 de novembre, nou espectacle de la programació familiar de Sant Celoni: 
Quin dia més bonic! espectacle musical de la mà de Bruixes Burriac. Serà a la Sala 
Petita de l’Ateneu a les 12 del migdia i el preu és de 3 euros i pels menors de 2 anys, 
gratuït.  

Les Bruixes Burriac són tres bruixes bones que han sortit dels boscos màgics del 
Maresme per pujar als escenaris. Són bruixes alegres, divertides i una mica 
esbojarrades. Tenen dons naturals i molts secrets per explicar. Quin dia més bonic! és 
un espectacle musical que connecta amb les nostres tradicions i cançons d'infantesa. 
Plou i fa sol, Clavell morenet, Sóc bruixa bona, La masovera, Sa carta, Baixant de la 
Font del Gat, Volem pa amb oli, El ball de la civada, Bon dia,... cançons d'ara i de 
sempre que surten de la terra i meravellen a tota la família. 
 
Alba mesa, Laura Ventura i Sara Ytchart: intèrprets 
Argi Ibàñez: direcció musical 
Xavi Miret i Argi Ibàñez: direcció artística 

 

Continua la promoció dels restaurants de Sant Celoni Cuina 



I per dinar, presentant dues entrades, el col·lectiu Sant Celoni Cuina continua amb 
l’oferta lligada a la programació familiar de cada principi de mes: regala per cada 2 
menús d’adult, 1 menú infantil. Aquesta oferta s’ofereix aquest diumenge al migdia als 
restaurants: Angolo, Aroma,  El Rebost, Els Avets,  La Llar i La Parra.  

 + info: www.santceloni.cat/alateneu 

Per rebre el butlletí digital de la programació familiar cal donar-se d’alta a: 
www.santceloni.cat/butlletins 

 

Set alumnes de l’Institut Baix Montseny reben el diploma B1 de francès (DELF) 

Ha estat el centre amb més alumnes participants i amb més certificats assolits 
de la zona Maresme- Vallès Oriental   

7 alumnes de l’Institut Baix Montseny han rebut el "Diplôme d'Etudes en Langue 
Française" del nivell B1 (DELF) de mans del director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, Josep-Vicent Garcia i Caurín  i la directora 
de l'Alliance Française de Granollers en un acte institucional que va tenir lloc dilluns 27 
d'octubre a Granollers. L'Institut Baix Montseny ha estat el centre amb més alumnes 
participants i que més alumnes han assolit el certificat de tot el servei territorial. 

Els alumnes que han obtingut el DELF són: Miquel Boada Bellvehí, Núria Calls 
Auladell, Andrea Gutiérrez Hernández, Florina Ivanova Petrinska, Naomi Merchán 
Carballo, Ivet Naranjo Soms i Andrea Pino Cazorla. 

Les proves per a l'obtenció dels certificats es van realitzar durant el mes de maig i es 
van organitzar en col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i l'Institut Francès 
d'Espanya, a través de la seva delegació a Barcelona i les Alliances Franceses de 
Girona i Granollers. Les proves es van realitzar en sis instituts de secundària i hi van 
participar 500 alumnes de Catalunya amb uns resultats excel·lents. 

 

El celoní Guillem Caballé, campió de la Copa Catalana d'Enduro BTT 

El celoní Guillem Caballé s'ha proclamat campió de la Copa Catalana d'Enduro BTT 
2014 en la categoria elit. El darrer cap de setmana 25 i 26 d'octubre es va disputar a la 
població d'Arfa, a Lleida, l'última prova de la Copa amb una segona posició per 
Caballé. Amb tot, el celoní aconsegueix el campionat que ha consistit en cinc proves 
de Copa Catalana i un Campionat de Catalunya realitzades al llarg de l'any a diferents 
punt del patís. 

El podi i lliurament de premis oficial del campionat tindrà lloc el proper 15 de novembre 
a la Festa del ciclisme català a Barcelona. 
 
 


