
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Dijous 18 de maig de 2017 
 
 

• Dilluns 22 començarà la votació popular per escollir el nom de la plaça i el 
carrer de l’àmbit de l’Institut, les Pistes d’atletisme i l’Escola Soler de 
Vilardell. Poden votar els majors de 16 anys empadronats a Sant Celoni  

 
• El VI Festival de Poesia de Sant Celoni consolida un públic fidel 

 
• La plaça de la Vila s'omple de mandales en les activitats finals de la 

Setmana per la Pau d'enguany 
 

• Els alumnes del Soler de Vilardell i l'Escola Montnegre aprenen a ser 
emprenedors 

 
• Els Supermonts feliciten l'alumnat de l'escola Montnegre per mantenir els 

espais nets 
 

• Anar a la deixalleria té premi: entrades al Gran Premi de Catalunya de 
MotoGP o vals de compra  
 

• Últimes places pel curs gratuït Eines de Coaching, per a treballadors en 
actiu a Sax Sala  
 

• Una vintena de persones participen a la descoberta de plantes i paisatges 
de la vora de la Tordera 

 
• 55 persones submergides en el passat romà de Badalona La propera 

sortida cultura serà a Peratallada i a Ullastret dissabte 27 de maig. 
Inscripcions obertes! 

 
• Netejar els solars sense edificar és obligació de les persones 

propietàries!  
 

• Més de 2.000 ciclistes participants a la cursa IRONMAN 70.3 Barcelona 
2017 passaran diumenge al matí per Sant Celoni. Vine a animar-los i si 
t’has de desplaçar, atenció a les afectacions a la circulació 

 

 
Dilluns 22 començarà la votació popular per escollir el nom de la plaça i el carrer 
de l’àmbit de l’Institut, les Pistes d’atletisme i l’Escola Soler de Vilardell  
 
El procés participatiu per escollir el nom de la plaça i del carrer de l’àmbit de Can 
Sans/ Institut avança i el proper  22 de maig començarà el període de votacions que 
s’allargarà fins el 4 de juny. Tots els majors de 16 anys empadronats al municipi 



podran escollit un nom pel carrer i un per la plaça d’entre 5 propostes de cada.  La 
votació es farà via web i/o de forma presencial a l’estand de l’Ajuntament durant la 
Mostra d’Entitats del dissabte 27 de maig i el Dia d’en Loni del dissabte 3 de juny.  
 
La recollida de propostes per mitjà del web municipal i amb butlletes en paper va 
superar les 300, a partir de les quals una comissió formada per polítics i tècnics 
municipals ha escollit 5 noms de carrer i 5 de plaça tenint present els criteris següents:  
 
1.- Intenció del projecte constructiu  
2.- Promoció del patrimoni humà i cultural local (descartant persones vives) 
3.- Dèficit de les referències femenines en el nomenclàtor municipal  
4.- Valors associats a les activitats i equipaments de l’entorn 
 
A partir d’aquests criteris i amb voluntat d’aconseguir un equilibri en les propostes, s’ha 
escollit els següents noms: 
 
 
NOM DEL CARRER BREU EXPLICACIÓ 
Jovent Els equipaments d’aquest àmbit tenen el 

jovent com a públic objectiu.  
 

Llibertat Llibertat, democràcia, són valors 
fonamentals a la nostra societat i que cal 
transmetre a les futures generacions, 
usuàries principals dels espais a 
anomenar. 
 

Torrent de Can Sans Topònim referit a l’emplaçament del 
carrer i als masos propers. 
 

Senyoreta Rosita (Rosa Pascual) Mestra celonina, va fundar la seva escola 
particular el 1945, era l’Escola Pascual, 
coneguda popularment com Ca la Rosita 
 

Santi Santamaria Reconegut cuiner, fundador l’any 1981 
del restaurant Can Fabes a Sant Celoni, 
el primer restaurant català guardonat amb 
3 estrelles de la guia Michelin. Santi 
Santamaria va morir el 2011. 
 

NOM  DE LA PLAÇA  
Bosc  La plaça forma part de la porta de Sant 

Celoni al bosc, un dels pilars d’actuació 
municipal. 
 

Coneixement El projecte d’urbanització de la plaça 
integra elements concrets del 
coneixement com són: una espiral de 
Fibonacci, les regletes de Maria Antònia 
Canals, els sòlids platònics, la 
representació gràfica del teorema de 
Pitàgores entre d'altres. 
 

Democràcia Llibertat, democràcia, són valors 



fonamentals a la nostra societat i que cal 
transmetre a les futures generacions, 
usuàries principals dels espais a 
anomenar. 
 
 

Futur Per a la majoria d’infants i joves, el seu 
pas pels equipaments de l’àmbit, els 
marcaran el seu futur personal i 
professional.  
 

Muriel Casals Economista, professora universitària, 
presidenta d’Òmnium Cultural del 2010 al 
2015, diputada de Junts pel Sí al 
Parlament de Catalunya. De tarannà 
afable i compromisos ferms. Va morir el 
febrer de 2016 
 

 
El regidor de Cultura i Educació, Raül Garcia ha valorat de forma molt positiva 
l’important nombre de propostes que ha fet la ciutadania i que “valdrà la pena tenir 
present de cara a futurs noms de carrers i places del municipi”. Igualment Raül 
Garcia ha assegurat que “ens hem adonat del patrimoni humà que tenim al 
municipi i que el tindrem present per posar-lo en valor amb properes iniciatives”.  
 
El període de votació serà del dilluns 22 de maig al diumenge 4 de juny.   
 
 
 
El VI Festival de Poesia de Sant Celoni consolida un públic fidel 

Sant Celoni va acollir dissabte 13 de maig una nova edició del Festival de Poesia. El 
cartell d'aquesta sisena edició presentava figures consolidades de la poesia catalana, 
juntament amb altres menys conegudes pel gran públic: els barcelonins Miquel de 
Palol (premi Nacional de Literatura), Mireia Vidal-Conte (premi Crítica Serra d'Or), 
Eduard Sanahuja (Jocs Florals de Barcelona) i Laia Carbonell (premi Amadeu Oller), 
el garriguenc Misael Alerm i la mallorquina Maria Antònia Massanet. A Can Ramis, 
com és ja habitual, tots ells van oferir un primer recital davant l'escalinata, i 
posteriorment, una ronda ràpida final al porxo, davant d'un públic que any rere any es 
va ampliant i consolidant. 

Per a Pau Gener, coordinador del festival, "La valoració ha estat molt positiva. És 
un petit miracle perquè organitzar un festival com aquest és un esforç de molta 
gent. Qualsevol iniciativa cultural és arriscada sobretot quan venen autors que 
molta gent no coneix. Per això s'ha fet una tasca de pedagogia molt gran, el 
públic s'ha anat entrenant". 

 
 
La plaça de la Vila s'omple de mandales en les activitats finals de la Setmana per 
la Pau d'enguany 

Els alumnes de les escoles de la vila van presentar dissabte passat els mandales que 
van pintar durant la Setmana de la Pau, mentre que les entitats que formen part de la 



Coordinadora d'Entitats Solidàries van exposar fotos dels seus projectes de 
cooperació i solidaritat arreu del món. 

Les activitats van culminar amb la pintada al terra de la plaça de la Vila d'un mandala 
gegant, prèviament dibuixat, on tothom qui va voler va poder col·laborar acolorint-lo. 

La iniciativa pretenia conscienciar els escolars dels valors de la pau i el respecte amb 
els pobles i cultures del món com a via per evitar els conflictes i les guerres, atès que, 
com es diu un dels lemes de la jornada, "La pau comença per tu". 

Els alumnes del Soler de Vilardell i l'Escola Montnegre aprenen a ser 
emprenedors 

Els alumnes del Soler de Vilardell i de l’Escola Montnegre van sortir dimecres al 
mercat setmanal a la plaça de la Vila a vendre els productes que han realitzat en el 
marc del projecte d'innovació pedagògica Cultura emprenedora a l'escola promogut 
per la Diputació de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament. 

Durant aquest curs, els alumnes de 5è d'Educació Primària han creat una cooperativa, 
n'han treballat la constitució, l'estudi de mercat, l'elecció del producte (arracades, 
anells, llibretes, etc.), la imatge corporativa, la producció, i ara la venda. 

La Cooperativa Desiguals (escola Montnegre) i la cooperativa Coopkids 23 ( escola 
Soler de Vilardell) cediran part dels beneficis a dues organitzacions governamentals .  

Aquest projecte proporciona a l'alumnat  treball cooperatiu, presa de decisions, 
habilitats comunicatives, superació, etc.un aprenentatge transversal que reforça 
l'adquisició de les competències bàsiques del currículum: esperit emprenedor,  
 

 

Els Supermonts feliciten l'alumnat de l'escola Montnegre per mantenir els espais 
nets 

L'escola Montnegre s'ha implicat en la neteja dels espais comuns i la seva acció va 
comptar amb una visita sorpresa: els Supermonts. El 8 de maig van fer una activitat de 
recollida de brossa a les pistes poliesportives, un espai que durant l'horari escolar fa la 
funció de pati escolar i la resta de dia està obert al poble. En la seva visita dels 
Supermonts els van felicitar per la bona feina de brossa i els van traslladar la 
importància de mantenir els espais nets i de considerar-ho una tasca de tots, no 
només del personal de neteja: "els espais on juguem, on parlem amb els amics, 
formen part del nostre dia a dia, de la nostra vida, són una mica nostres i de la 
comunitat, els hem de cuidar i estimar." 

En el marc de la campanya contra l'incivisme que té com a imatge els dos 
Supermonts, es va repartir un fullet explicatiu a cada alumnes concretament el capítol 
3 de la campanya que va orientat a tenir els carrers nets. A més, van proposar un 
repte a tot l'alumnat: un concurs de dibuixos per mantenir els espais nets. 

Tota la informació de la Croada contra la incivisme a www.santceloni.cat/supermonts 

 

      



 

 

 

 Anar a la deixalleria té premi: entrades al Gran Premi de Catalunya de MotoGP o 
vals de compra  

Per quart any consecutiu, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 
organitza entre els usuaris de les deixalleries comarcals el sorteig Anar a la deixalleria 
té premi, amb l'objectiu de promoure l'ús d'aquestes instal·lacions, augmentar el 
nombre d'usuaris i els materials recollits. 

Del 13 al 28 de maig, totes les persones majors de 18 anys que facin ús de la 
Deixalleria de Sant Celoni rebran una butlleta per participar al sorteig de diferents 
premis. Ho podran fer tantes vegades com vulguin, sempre que ho facin en dates 
diferents. Cada entrada a la Deixalleria dóna dret a una butlleta, independentment de 
la quantitat de residus que es lliuri.  
 
El primer premi són dues entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de 
MotoGP 2017, i el segon, un val per valor de 100€ a bescanviar per compres a la 
llibreria La Gralla de Granollers. El sorteig es farà el dia 30 de maig de 2017, a les 12 
h, a la seu del Consorci (Camí Ral s/n de Granollers), escollint dues butlletes d'entre 
totes les dipositades en les urnes que hi haurà instal·lades a cadascuna de les 26 
deixalleries del Vallès Oriental. 

Deixalleria de Sant Celoni 
Polígon Industrial Molí de les Planes, C/ Rec del Molí, 4. 
Telèfon: 93 744 00 85 
 
Horari: 
dimarts de 16 a 19 h; de dimecres a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h; 
dissabte de 9 a 15 h; diumenge de 9 a 14.30 h 

 

Últimes places pel curs gratuït Eines de Coaching, per a treballadors en actiu 

El proper dimecres 24 de maig s'inicia el curs Eines de Coaching, un curs gratuït per a 
treballadors en actiu subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya que es farà a Sax Sala fins el el 28 de juny. El curs consta de 30 hores 
lectives, i s'impartirà els dimecres de 9.30 a 14.30 h. 

Amb aquest curs, el participant, podrà conèixer el coaching, els principis bàsics i la 
seva utilitat en els diferents contextos i dimensions de la persona. D'aquesta manera, 
adquirirà estratègies aplicables en el context laboral i, també, en l'àmbit personal.  

Per a més informació, podeu adreçar-vos a Sax Sala (c. Montserrat, 28. Tel.: 
938674175) a la pàgina www.santceloni.cat/formacioocupacional o al correu electrònic 
formacio@santceloni.cat. 

 

http://www.santceloni.cat/formacioocupacional
mailto:formacio@santceloni.cat


 

 

Una vintena de persones participen a la descoberta de plantes i paisatges de la 
vora de la Tordera 

El passat dissabte, 13 de maig, una vintena de persones van participar a la caminada 
pels voltants de la Batllòria per descobrir les plantes i paisatges de la vora de la 
Tordera de la mà del reconegut geògraf palauenc Josep Maria Panareda. 

El recorregut va ser d'uns dos quilòmetres i s'hi van efectuar dues parades principals, 
una a la llera sota el pont de la Tordera, i a l'altra, a l'entorn del Pla de Can Lloró. 

La sortida va tenir un to eminentment didàctic. A l'inici de la caminada, en Josep M. 
Panareda va explicar breument els trets més significatius dels paisatges naturals 
principals de la Tordera: bosc de ribera amb vern, freixe i salzes, bosquina amb salzes 
com la sarga i el saulic, el codolar amb predomini de plantes herbàcies d'ambients 
diversos, herbassars alts de ran d'aigua amb els créixens, l'anagall d'aigua i les 
bogues, i les plantes aquàtiques amb les llenties d'aigua i el cal·lítric. Abans de baixar 
a la llera es van observar des del pont les diferents unitats de paisatge vegetal en 
relació amb la topografia i les accions de les darreres crescudes de la riera, i després, 
una vegada a baix, es van identificar algunes de les plantes més significatives de cada 
microambient. 

En definitiva, una sortida molt entretinguda que va permetre entendre i gaudir del 
privilegiat entorn de la Batllòria, gràcies a la impagable erudició d'en Josep Maria 
Panareda. 

 
 
 
 
 
 
55 persones submergides en el passat romà de Badalona 
 
La propera sortida cultura serà a Peratallada i a Ullastret dissabte 27 de maig. 
Inscripcions obertes! 

La Sortida a les Termes i el Decumanus de Baetulo (Museu de Badalona) del dissabte 
13 de maig va ser un èxit. Les 55 persones que hi van participar es van submergir 
literalment al subsòl del Museu, que conserva 3.400 metres quadrats de restes de la 
ciutat romana de Baetulo. Es tracta d'un conjunt excepcional tant per la seva gran 
extensió com per l'espectacularitat d'alguns elements i la seva innovadora 
museografia. A través de passeres de ferro es poden veure les termes i seguir un 
itinerari pels principals carrers de la ciutat romana de Baetulo propers al fòrum. 

Els visitants es van poder fer una idea de com era la ciutat i la vida quotidiana dels 
seus habitants a l'època de màxima esplendor, en temps de l'emperador August (27 
aC - 14 dC), tot i que també hi ha restes d'algunes edificacions posteriors. La ciutat de 
Baetulo va ser fundada pels romans als primers decennis del segle I aC i va perdurar 
fins al segle VI dC. Situada en un petit turó, estava emmurallada. Les restes de la 



ciutat romana es conserven al barri de Dalt de la Vila i van ser declarades l'any 1995 
Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. 

La propera Sortida Cultural es farà a Peratallada i el poblat ibèric d'Ullastret el dissabte 
27 maig, i durarà tot el dia. Al matí es farà un recorregut guiat pel poble medieval de 
Peratallada, amb el seu castell, torres, muralles, fossats, l'església romànica i la plaça 
de les voltes. A la tarda es visitarà el poblat d'Ullastret, la ciutat ibèrica més gran de 
Catalunya. Es farà una passejada guiada per les muralles, carrers, cases i temples 
dels indigets. 

Si hi esteu interessats, podeu sol·licitar rebre més informació a: 

Àrea de Cultura 
Tel. 93 864 12 13 (de 8 del matí a 3 de la tarda) 
promocio.cultural@santceloni.cat 

 
 
Netejar els solars sense edificar és obligació de les persones propietàries!  

L'Ajuntament de Sant Celoni recorda a totes les persones propietàries de solars sense 
edificar que la manca de manteniment comporta una important proliferació de 
vegetació que, al costat de la manca d'endreça, suposen un risc notable d'incendi i 
perill pel veïnat i pel medi natural. A més, genera punts d'abocament incontrolat de 
residus. Les ordenances de Sant Celoni indiquen que "els solars sense edificar 
hauran d'estar obligatòriament tancats, nets i amb la vegetació correctament 
cuidada, i que aquesta responsabilitat recau en la propietat". 

Si no es manté l'espai en les condicions esmentades, l'Ajuntament pot realitzar les 
actuacions, exigir a les persones propietàries la despesa, i aplicar les sancions que 
s'escaiguin. 

A la primavera i a l'estiu s'accentuen les problemàtiques i el risc per la col·lectivitat i és 
important que tothom actuï de manera responsable. 

 

Més de 2.000 ciclistes participants a la cursa IRONMAN 70.3 Barcelona 2017 
passaran diumenge al matí per Sant Celoni  
Atenció a les afectacions a la circulació 

Diumenge 21 de maig la prova esportiva IRONMAN 70.3 Barcelona 2017 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 10.30 h, més de 2.000 ciclistes i els vehicles de 
l'organització, entrin per la rotonda de la Porta de Ponent i vagin fins la carretera de 
Campins, en sentit Montseny. 

Us demanem que mentre passi la prova pels carrers de Sant Celoni, extremeu la 
prudència a l´hora de creuar els passos de vianants així com per les cruïlles i 
interseccions dels carres coincidents amb la ruta. Podeu veure el recorregut i les 
afectacions a www.santceloni.cat/18682 

Per a qualsevol dubte, us podeu dirigir a la Policia Local, al telèfon 93 864 12 17, o al 
correu electrònic seguretat.ciutadana@santceloni.cat. 

mailto:promocio.cultural@santceloni.cat
tel:938641217
mailto:seguretat.ciutadana@santceloni.cat

