
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous , 2 de juny de 2016 
 
 

• La Generalitat es compromet a construir dos passos de vianants a la  

C-35. Resultat de la reunió de l’alcalde de Sant Ce loni amb el secretari 
general de Carreteres celebrada aquest dimecres  

 
• Els infants, joves i les seves famílies tenen cita a Sant Celoni aquest 

dissabte al Dia d'en Loni. Els espera un dia ple de  tallers, inflables, trenet, 
rucs, fira comercial, Torneig FIFA, joc de pistes.. .  
 

• Presentació de la nova entitat Unió Esportiva Sant Celoni. Felicitats!  
 

• La Mostra d'Entitats confirma la vitalitat de les e ntitats celonines  
 

• Cloenda dels cursos d’àrab per a infants ofertats p er l’associació Al 
Madaa Horitzons amb la participació de prop de 40 a lumnes 
 

• Més de 150 persones participen a la inauguració de l'exposició de 
ceràmica de Toni Medalla L'experiència raku a la Rectoria Vella  

 
 
 

La Generalitat es compromet a construir dos passos de vianants a la C-35  
Resultat de la reunió de l’alcalde de Sant Celoni a mb el secretari general de 
Carreteres celebrada aquest dimecres  

  
La Generalitat s’ha compromès a construir dos passos de vianants a la C-35: un pas 
elevat a l’alçada del barri de les Torres i una passera al Pertegàs que permeti 
comunicar el Polígon Molí de les Planes amb les urbanitzacions del Montnegre. En 
aquest darrer cas, l’Ajuntament s’encarregarà d’arranjar la connexió per sota del Pont 
de Pertegàs fins a les Borrelles.  Així ho ha confirmat el secretari general de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font a l’alcalde Francesc Deulofeu i 
al regidor d’Espai Públic, Òscar Molés, en una reunió a la Direcció General de 
Carreteres que ha tingut lloc aquest dimecres 1 de juny. Durant la trobada es va 
acordar que aquest any 2016 s’encarregarà el projecte constructiu dels dos passos 
amb la voluntat que els pressupostos de la Generalitat del 2017 incloguin l’execució i 
que es pugui materialitzar el 2018.  
 

La trobada es va fer a petició de l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’objectiu de 
continuar avançant en la millora de la seguretat i l’accessibilitat a la C-35 que ha fet un 
pas endavant molt important amb la nova rotonda a la Porta de Llevant, davant els 
bombers. 
 
 



Els infants, joves i les seves famílies tenen cita a Sant Celoni aquest dissabte al 
Dia d'en Loni  
La polsera de la Fira dóna accés il·limitat a les a ctivitats, inflables, trenet, rucs... 
per 2 euros 

Dissabte 4 de juny, Sant Celoni dedicarà els seus esforços a divertir als infants, els 
joves i les seves famílies amb el Dia d’en Loni. Jocs, activitats, passeig en ruc, trenet, 
fira comercial, tallers, inflables, jocs de pistes... tot  repartit en quatre espais: la plaça 
Comte del Montseny, la plaça de l’Església, plaça de la Vila i la plaça del Bestiar.  
 

Per poder accedir a diverses activitats cal comprar la polsera de la fira (2 €)  que dóna 
accés de forma il·limitada a les activitats, passeig en ruc, trenet, inflables, tallers... Es 
podrà comprar als punts d’informació situats a la plaça de la Vila i a la plaça Comte del 
Montseny.  

 
 
 
Presentació de la nova entitat Unió Esportiva Sant Celoni. Felicitats!  

Dilluns dia 30 de maig al vespre es va fer la presentació de la Unió Esportiva Sant 
Celoni, una nova entitat esportiva dedicada al futbol i que s'ha creat a partir de la fusió 
de la Penya Barcelonista i del Club Esportiu Sant Celoni. 

L'acte, al qual van assistir unes 300 persones, va comptar amb la presència de 
l'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu , així com el Regidor d'Esports, Òscar 
Molés , representants de tots els grups municipals, els membres de la nova Junta 
directiva i equip tècnic, i representants de les dues entitats matrius. 

Durant les intervencions es va definir la configuració de la nova entitat esportiva, 
destacant la gran base social de què disposarà  i que ha de garantir la participació 
activa dels esportistes  i el funcionament democràtic del club. 

El nou president de la Unió Esportiva Sant Celoni, Manel Rubio , va incidir en la 
voluntat de treballar en un club que sigui obert a tothom i amb una clara vocació 
educativa i cívica, pròpies d'un projecte sòlid i integrador. 

 
La Mostra d'Entitats confirma la vitalitat de les e ntitats celonines  

Més de 30 entitats van participar dissabte 28 de maig a la Mostra al centre de la Vila. 
Durant tota la tarda es van dur a terme les activitats programades, tallers, jocs, balls, 
exhibicions... amb bon ambient i per acabar, un sopar organitzat per l'Ampa Soler de 
Vilardell i un concert amb els Noustàlgics que va haver d'acabar a corre cuita per la 
presència de la pluja. 

 
 
Cloenda dels cursos d’àrab per a infants ofertats p er l’associació Al Madaa 
Horitzons amb la participació de prop de 40 alumnes  
 
El passat  30 de maig de 2016 va tenir lloc la cloenda de les classes d’àrab projecte 
ALIF que es va dur a terme a la sala d’actes del col·legi La Salle. 



 
Una trentena infants d’entre 5 i 13 anys han participat a les classes d’àrab. Les classes 
s’han dut a terme 2 cops a la setmana al col·legi La Salle en 3 nivells d’aprenentatge 
de la llengua. A més a més, les 5 mestres - voluntàries que ensenyen l’àrab als infants 
han participat de la formació continuada a les trobades pedagògiques del Pla Educatiu 
d’Entorn. 
 
A més a més de les classes, en el marc de les festes de Sant Jordi, l’entitat ha 
preparat una hora del conte en àrab i català on van explicar el conte del Patufet a la 
biblioteca municipal L’escorxador. 
 
La cloenda ha estat un acte emotiu on els alumnes de les diferents edats han pogut 
mostrar el que han après. Els dos grups més petits han cantant dues cançons amb les 
lletres de l’alfabet àrab. I els més grans ha representat dues obres de teatre “Les noies 
modernes” i “El jutge”. 
 
A continuació, membre de l’entitat i la directora del col·legi La Salle han fet el 
lliurament de diplomes i obsequis tant als alumnes com a les mestres – voluntàries. 
 
L’acte ha finalitzat amb un berenar plegats preparat per les mares dels alumnes. 
 
 
Més de 150 persones participen en la inauguració de  l'exposició de ceràmica de 
Toni Medalla L'experiència raku a la Rectoria Vella  

La mostra L'experiència raku. Ceràmica de Toni Medalla, que es va inaugurar a la 
Rectoria Vella el passat dissabte 28 de maig, va aixecar molta expectació i va aplegar 
més de 150 assistents. L'acte d'inici de l'exposició va comptar amb l'actuació del grup 
musical Iniche , liderat per Sasha Agranov i Dídac Ruiz, i la projecció del curtmetratge 
The Raku Experience, dirigit per Mike Tavera i amb guió de Javier Córcoles. 

A la mostra, a més de les ceràmiques de Toni Medalla, es poden admirar les 
fotografies de Mariano Pagès  sobre el procés d'elaboració de la ceràmica amb la 
tècnica raku, i les cal·ligrafies japoneses d'Eva Ibáñez . Toni Medalla confessa que el 
zen i el raku han influït enormement en el seu camí de creixement personal, la seva 
obra i la seva manera d'entendre la vida. 

La mostra es podrà veure a la Rectoria Vella fins al 17 de juliol (+ info). Hi haurà dues 
activitats més vinculades a l'exposició: 

• Diumenge 12 de juny, a les 6 tarda: visita guiada a càrrec de l'artista i projecció 
del curtmetratge The Raku Experience 

• Dissabte 2 de juliol, a les 6 tarda: conferència El te japonès, a càrrec d'Eva 
Ibánez 

 


