NOTA DE PREMSA

•

Tot a punt per la revetlla de Sant Joan!
° La marxa amb la Flama del Canigó sortirà del Turó de la Mare de
Déu del Puig a les 7 de la tarda
° A la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda: sardanes, arribada
de la flama, ball d’homenatge, lectura del missatge, balls del
Solstici, sopar revetlla, correfoc i Concert amb Tapeo Sound
System i DJ LeeBeats
° Al Teatre Ateneu, sopar i ball de revetlla amb Blue Moon obert a
tothom
° A la Batllòria, sopar i revetlla davant de la Pedra de la Pau

•

L'Ajuntament signa un crèdit de 745 mil euros sense interessos per
destinar a inversions: urbanitzar la nova plaça Muriel Casals i carrer de la
Srta.Rosita, el pati de l'Escola Soler de Vilardell, cobrir les pistes
poliesportives de la Batllòria, videovigilància d'urbanitzacions, control
d'accessos al centre i renovació de parquímetres, entre d'altres

•

L’Ajuntament es reuneix amb el veïnat del passeig d'en Xumbo per recollir
necessitats abans d’encarregar el projecte de millora del carrer

•

Últimes places pel curs gratuït Introducció al posicionament web, per a
treballadors en actiu

•

Plaça de Muriel Casals i carrer de la Senyoreta Rosita, els noms
guanyadors del procés participatiu

•

Voluntaris i alumnes del programa de comprensió lectora Lexcit celebren
el final de curs

•

12 equips competeixen a la XXXVI Copa Futbol Sala que ha començat
aquesta setmana

•

Reunió de socis un any després de la constitució de la Unió Esportiva
Sant Celoni

Tot a punt per la revetlla de Sant Joan!
°

La marxa amb la Flama del Canigó sortirà del Turó de la Mare de Déu
del Puig a les 7 de la tarda

°

°
°

A la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda: sardanes, arribada de
la flama, ball d’homenatge, lectura del missatge, balls del Solstici, sopar
revetlla, correfoc i Concert amb Tapeo Sound System i DJ LeeBeats
Al Teatre Ateneu, sopar i ball de revetlla amb Blue Moon obert a tothom
A la Batllòria, sopar i revetlla davant de la Pedra de la Pau

Consulteu els programes a www.santceloni.cat/agenda

L'Ajuntament signa un crèdit de 745 mil euros sense interessos per destinar a
inversions
L'Ajuntament de Sant Celoni ha signat un prèstec per un import de 745.080,00 € per
finançar importants inversions pel municipi. Els interessos, que pugen un total de
32.364,26 €, seran finançats íntegrament per la Diputació de Barcelona, dins el
Programa de crèdit Local. Dijous dia 15 de juny, l'alcalde Francesc Deulofeu va signar
el finançament dels interessos en presència de la presidenta de la Diputació de
Barcelona, Mercè Conesa. El préstec servirà per finançar, entre altres, les inversions
següents:
•
•
•
•

Urbanització de la nova plaça Muriel Casals i carrer de la Srta Rosita.
Coberta de les Pistes poliesportives de la Batllòria
Pati de l'Escola Soler de Vilardell
Vigilància d'urbanitzacions,control d'accessos a la zona centre de Sant Celoni i
renovació dels parquímetres

Reunió amb el veïnat del passeig d'en Xumbo per recollir necessitats abans
d’encarregar el projecte de millora del carrer
L'alcalde Francesc Deulofeu acompanyat de regidors i regidores del grup municipal del
PSC i tècnics municipals s'han reunit aquesta setmana amb el veïnat del passeig
Francesc Fullà per recollir sobre el terreny les seves necessitats abans d'encarregar el
projecte de millora de l'anomenat passeig d'en Xumbo. La trobada es va fer dilluns 19
de juny i va permetre recórrer plegats l'àmbit on s'actuarà.

Plaça de Muriel Casals i carrer de la Senyoreta Rosita, els noms guanyadors del
procés participatiu
La votació per desempatar el nom de la plaça de l'àmbit de l'Institut ja s'ha acabat amb
el resultat de 137 vots per plaça de Muriel Casals i 131 per plaça del Coneixement. En
total 268 vots vàlids. Els vots emesos han estat 284 amb 16 no vàlids ((8 no
empadronats al municipi, 8 duplicats).
D'aquesta manera acaba el procés participatiu per escollir el nom del carrer i de la
plaça de l'àmbit de l'Institut i la nova escola Soler de Vilardell amb aquest guanyadors:
carrer de la Senyoreta Rosita i plaça de Muriel Casals.

Recordem que el procés participatiu va començar amb una recollida de propostes per
mitjà del web municipal i amb butlletes en paper que va superar les 300, a partir de les
quals una comissió formada per polítics i tècnics municipals van escollir 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 exposats i amb voluntat d'aconseguir un equilibri en les
propostes, es van escollir els següents noms:
Nom del carrer

Breu explicació

Jovent

Els equipaments d'aquest àmbit tenen el jovent
com a principal públic usuari.

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. Va portar el nom de Sant Celoni
arreu del món. Santi Santamaria va morir el
2011.

Nom de la plaça

Breu explicació

Bosc

La plaça forma part de la porta de Sant Celoni al
bosc, un dels pilars fonamentals d'actuació
municipal: Sant Celoni capital del bosc

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. Els
equipaments estan destinats al coneixement.

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.

Va guanyar el carrer de la Senyoreta Rosita i hi va haver un empat en el nom de la
plaça entre del Coneixement i Muriel Casals que ara s’ha desempatat.
Nom del Carrer
Vots
De la Senyoreta Rosita 52
Del Torrent de Can Sans 50
De la Llibertat
49
Del Jovent
46
De Santi Santamaria
24
En blanc
3
TOTAL
224
Nom de la Plaça
Del Coneixement
De Muriel Casals
Del Bosc
Del Futur
De la Democràcia
En Blanc
TOTAL

Vots
66
66
64
19
7
2
224

Últimes places pel curs gratuït Introducció al posicionament web, per a
treballadors en actiu
Acaba de començar el curs Introducció al posicionament web, 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 18 de juliol. El curs consta de 16 hores
lectives, i s'impartirà els dimarts i dijous de 15 a 16.45 h.
Amb aquest curs, l'alumne podrà adquirir els coneixements necessaris per a poder
gestionar de forma eficaç i eficient la identitat digital d'una empresa, marca o persona, i
aprendre a posicionar una pàgina web. Podeu consultar el Programa del curs a
www.santceloni.cat/formacioocupacional
Si us interessa, només cal emplenar el formulari que trobareu al web. 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

Voluntaris i alumnes del programa de comprensió lectora Lexcit celebren el final
de curs
Els 20 alumnes provinents de 6 escoles del municipi acompanyats per les 17 persones
voluntàries i familiars, van celebrar el 9 de juny la cloenda del programa de millora de
la comprensió lectora Lexcit amb el lliurament de diplomes, berenar i un espectacle als
jardins de la Rectoria Vella. Durant tot el curs, una hora a la setmana han fet una
sessió de lectura de forma individualitzada a la Biblioteca Municipal l’Escorxador i a la
Biblioteca de l’Escola el Montnegre.
.Per al curs vinent, les escoles participants volen donar continuïtat aquest projecte i per
tant, es necessitaran nous voluntaris que tinguin un bon nivell de català parlat i escrit i
disposin d’una hora a la setmana per poder dedicar a un alumne. Interessats poden
contactar amb la Rectoria Vella trucant al 93 864 12 13, o bé, enviant un c/e a
educacio@santceloni.cat.

12 equips competeixen a la XXXVI Copa Futbol Sala que ha començat aquesta
setmana
Aquest dimecres 21 de juny ha començat la 36a edició de la Copa Futbol Sala de Sant
Celoni, que acaba el 12 de juliol amb la gran final i el lliurament de premis. Tots els
partits es jugaran a la pista poliesportiva descoberta del Camp d'Esports, de dilluns a
dijous, de les 20 a les 23 h. En cas de pluja, els partits es jugaran al Pavelló M.
d'Esports 11 de Setembre.
Participen un total de 12 equips, repartits en dos grups. Després d'una primera fase de
lligueta, els quatre primers classificats de cada grup passaran a la fase final,
eliminatòria, fins arribar a la gran final, que es jugarà el 12 de juliol a les 20.30 h.

Reunió de socis un any després de la constitució de la Unió Esportiva Sant
Celoni
El passat dijous 15 de juny es va fer una reunió informativa al bar del Teatre Ateneu
pels socis de la UE Sant Celoni, un any després de la constitució de l'entitat, per fer un
primer balanç del seu funcionament. La Unió Esportiva Sant Celoni es va constituir el
maig del 2016 a partir de la fusió de la Penya Barcelonista i del Club Esportiu Sant
Celoni, i es va presentar públicament el 30 de maig de 2016.
A l’acte hi van assistir tots els membres que formen part de la comissió de seguiment
del club i els membres de la Junta directiva, encapçalats pel seu president, Andreu
Màrquez.
L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, va fer la presentació de l’acte, i tot seguit
els responsables del club van fer una exposició de les seves àrees, en tres blocs:
1. Bloc Institucional: el Sr. Andreu Màrquez com a president de l’entitat va destacar la
bona gestió que s’ha portat a terme en el primer any de funcionament d’aquest nou
club i va destacar la importància que tenen els socis per a la consolidació definitiva de
la UE Sant Celoni. En aquest sentit es va reclamar l’interès general en participar dins
el procés electoral que es portarà a terme durant el primer trimestre del proper any
2018, per tal que puguin adherir-se el màxim nombre de candidatures.
2. Bloc Esportiu: Raül Sanz Llobet com a coordinador esportiu va plantejar el diferents
reptes a aconseguir durant la propera temporada, destacant així mateix els èxits
esportius aconseguits en la darrera lliga de competició.
3. Bloc de gestió administrativa: Jesús Martín va exposar la gestió econòmica i
administrativa del club de manera exhaustiva i va destacar la solvència econòmica
dels comptes presentats.

