
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 

 
• Sant Celoni amb la democràcia 

o Concentracions multitudinàries i marxes pacífiques de protesta 
contra la violència policial 

o A Sant Celoni i la Batllòria van votarun total de 7483 persones amb 
el següent resultat: 6.871 SÍ, 482 NO, 76 en blanc i 54 nuls 

 
• La III Setmana del Bosc ja ha engegat amb un munt d’activitats 

o Apropa’t al bosc a través de passejades, jornades, espectacles, 
jocs, tallers, gastronomia i un cap de setmana amb fira del bosc! 

o Enguany se celebra la 40ª edició de la Marxa pel Montseny 
 

• Comença la programació de tardor del Teatre Ateneu. Lluís Homar, 
Mazoni... entre les noves propostes de teatre, música i dansa. 
www.santceloni.cat/teatreateneu 
 

• Aquest cap de setmana a Sant Celoni, visites guiades al Pertegàs, la 
Força i a l'Església de Sant Martí  

o Els dies 7 i 8 d'octubre, descobreix el patrimoni arquitectònic i la 
història de la vila en el marc de les Jornades europees del 
patrimoni a Catalunya 
 

• Sax Sala acull l'exposició Vinyetes: història del còmic en català del 2 al 27 
d'octubre 
 

• Es necessiten voluntaris per ajudar a infants de primària a millorar la 
comprensió lectora 
 

• Amb motiu de la vaga general de dimarts, 3 d’octubre, la recollida de 
voluminosos passa a dimarts, 10 d’octubre 

 
 

 
Sant Celoni amb la democràcia 
 
Concentracions multitudinàries i marxes pacífiques de protesta contra la 
violència policial 
 
Diversos milers de persones van participar el passat dimarts, 3 d'octubre, a Sant 
Celoni a les marxes pacífiques de protesta contra l'actuació militar desplegada pel 
govern espanyol durant el referèndum. Hi ha hagut dues accions principals: una 



recorrent els col·legis electorals amb els gegants i altres entitats, i una altra tallant 
l'AP7. Després, a les sis de la tarda del mateix dimarts, es fa realitzar una concentració 
multitudinària davant l'ajuntament on s'hi han sumat diversos municipis del Baix 
Montseny.  
Aquesta mateixa setmana, diversos col·lectius de la Vila van fer públics manifestos 
de suport a la democràcia i a les institucions catalanes, com ara professionals de la 
sanitat, de l'educació, companyies de teatre, associacions empresarials i treballadors 
municipals. Aquestes declaracions se sumen al manifest "Catalunya en estat de setge" 
al qual s'ha adherit l'Ajuntament de Sant Celoni, publicat per les entitats municipalistes 
(Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència) 
arran de les actuacions policials del 20 de setembre. 
 
 
 
A Sant Celoni i la Batllòria van votar un total de 7483 persones amb el següent 
resultat: 6.871 SÍ, 482 NO, 76 en blanc i 54 nuls. 
Els resultats del Referèndum d'autodeterminació de Catalunya al conjunt del municipi 
de Sant Celoni van ser els següents: 
 
 

 VOTS % 

SI 6.871 92,5 

NO 482 6,5 

En blanc 76 1 

Nuls 54  

  

 
 

Ja ha donat el tret de sortida la III Setmana del Bosc amb un munt d’activitats 
 

Col·legi Vots emesos Sí No Blanc Nuls 

Pallerola 616 574 39 0 3 

Puigdollers 1.553 1.446 79 17 11 

Ateneu 1.358 1.264 73 17 4 

Sax Sala 1.465 1.354 79 20 12 

Illes Belles 456 403 41 1 11 

Les Borrelles 465 414 40 7 4 

Sant Ponç 935 824 97 8 6 

La Batllòria 635 592 34 6 3 

TOTAL 7.483 6.871 482 76 54 



Apropat' al bosc a través de passejades, jornades, espectacles, jocs, tallers, 
gastronomia i un cap de setmana amb fira del bosc! 
Ja ha començat la III Setmana Bosc amb la primera de les activitats relacionades amb 
el bosc, la Jornada de Sant Francesc: La gestió forestal conjunta al Montnegre, que 
s’ha celebrat dimecres, 4 d’octubre i ha comptat amb una seixantena d’assistents.  

Enguany la tercera edició s'allarga fins el proper 15 d'octubre a Sant Celoni i la 
Batllòria organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni, el Cercle Econòmic i Social del 
Baix Montseny, l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, i l'Intitut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, l'ICTA. L'objectiu principal de la Setmana 
és divulgar i apropar el món forestal a la societat, tenint en compte la situació 
geogràfica de Sant Celoni, enmig de dos grans parcs, i aconseguir sensibilitzar sobre 
la importància del bosc i el món forestal. 

El programa proposa una aproximació al món del bosc des de diverses perspectives, 
com fira del bosc, jornades tècniques, debats, literatura, passejades, activitats pels 
més menuts, una nova edició de la Marxa pel Montseny, concert i degustacions.  

Divendres, 6 d’octubre, podrem gaudir de la presentació del llibre Poematges i el conte 
per a menuts El rei del bosc a càrrec de Mercè Rubí, però el plat fort serà dissabte 7, 
amb el concert inaugural de la III Setmana del Bosc amb espectacle de música i dansa 
"L'arbre de l'any", seguidament de l'entrega del premi Bosquerol de l'any. Durant els 
dies següents, es proposen diverses xerrades, com la de "Montbio: Projecte de biochar 
al Montnegre-Corredor" o "Presentació del projecte LIFE MixForChange", una visita a 
la caldera de biomassa de l'Escola Pallerola, descoberta i recol·lecció de plantes a la 
Batllòria, la 40ª edició de la Marxa pel Montseny, una passejada familiar pel Passeig 
del Pertegàs i l'espectacle de cloenda "El bosc canta", entre molts d'altres. Per altra 
banda, la Fira del Bosc serà dissabte, 14 i diumenge 15, on trobareu una mostra 
d'oficis del bosc des de la modernitat i mostrant les tecnologies més noves del sector, 
a més d'una oferta gastronòmica amb productes del bosc a l'abast de tothom, i un 
espai jove amb tallers i tirolines. 

Enguany la III Setmana del Bosc ofereix novament un concurs a Instagram, on la foto 
que tingui més M'agrada podrà guanyar dues entrades per qualsevol espectacle de la 
programació de tardor del Teatre Ateneu; el concurs d'aparadors, on el comerços es 
vesteixen de bosc, i el Corretapes, amb degustació de tapes a bar i restaurants de la 
vila. 

El bosc és el comú denominador de la nostra història i del nostre territori. Les entitats 
que fan possible la Setmana del bosc tenen la voluntat de posar-lo en valor i tornar-
nos-hi a apropar una mica. Perquè recuperant el seu passat, farem estimulants 
descobriments; gaudint el seu present, farem créixer els nostres sentits; projectant-lo 
al futur, trobarem el nostre progrés. 

Més informació a www.santceloni.cat/setmanabosc 
 

 

Comença la programació de tardor del Teatre Ateneu  

Lluís Homar, Mazoni... entre les noves propostes de teatre, música i dansa 

El Teatre Municipal Ateneu presenta la seva nova programació de cara als mesos 
d'octubre a desembre amb una cartellera que ofereix teatre, música i dansa. El tret de 
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sortida el dóna aquest divendres, 6 d'octubre, amb el teatre musical Cançons 
temàtiques, a càrrec del Casal de Sant Cugat, i continua el cap de setmana amb la jam 
participativa The Gospel Jam, que dirigeix Karol Green, i l'espectacle familiar El bosc 
com balla de CAL Teatre. 

Al llarg dels mesos d'octubre, novembre i desembre, gaudirem d'espectacles com 
l'obra de teatre Terra Baixa amb Lluís Homar, Tarda de Dansa amb diverses escoles 
de dansa, l'espectacle infantil Superbleda, l'obra Les dones sàvies amb Enric Cambray 
i Ricard Farré, la gala del 8è guardó Indaleci, una tarda de circ amb Rudo de la 
companyia Manolo Alcántara o el teatre musical de Fantàstic Cinema. 

Consulta tota la programació a www.santceloni.cat/teatreateneu 

 
 
 
Aquest cap de setmana a Sant Celoni, visites guiades al Pertegàs, la Força i a 
l'Església de Sant Martí 
 
Els dies 7 i 8 d'octubre, descobreix el patrimoni arquitectònic i la història de la 
vila en el marc de les Jornades europees del patrimoni a Catalunya 
Vols conèixer el Sant Celoni medieval? i l'Església de Sant Martí i l'esplendor del 
barroc? Anima't i participa a les visites guiades que es faran els dies 7 i 8 d'octubre i 
descobreix el patrimoni arquitectònic i la història de la vila en el marc de les Jornades 
europees del patrimoni a Catalunya. Es podrà passejar pels passadissos que hi ha 
sobre les capelles laterals de l'Església i pujar les 129 escales del campanar. 
 
Aquestes jornades se celebren des de 2002 i novament les visites estan dedicades al 
Sant Celoni medieval (Pertegàs i la Força) i al monument més emblemàtic del nostre 
patrimoni: l'església parroquial barroca, amb la façana esgrafiada (1762) més 
important de Catalunya. 

Les passejades guiades seran les següents:  

• Dissabte, 7 d'octubre, a les 11 del matí 
Pertegàs i la Força. Un passeig pel Sant Celoni medieval. Visita guiada 
Punt de trobada: parc de la Rectoria Vella 
Iniciarem l’itinerari guiat al parc de la Rectoria Vella, visitarem Sant Martí de Pertegàs, 
antiga parròquia de la vila d’origen romànic, i el casal gòtic de la Rectoria Vella. 
Seguidament anirem al barri de la Força o nucli fortificat medieval. Es visitarà la torre 
de la Força, al carrer de les Valls. L’itinerari finalitzarà a la capella romànica de Sant 
Ponç, de l’antic hospital de mesells o leprosos. 

• Diumenge, 8 d'octubre, a les 6 de la tarda 
L’església parroquial de Sant Martí i l’esplendor del barroc. Visita guiada 
Punt de trobada: pl. de l’Església 
La visita s’inicia davant la magnífica façana de  l’església, amb la decoració esgrafiada 
barroca (1762) més destacada de Catalunya. Està estructurada en forma de retaule, 
amb representacions de les virtuts, àngels músics, el cel... L’itinerari segueix a l’interior 
del temple i acaba amb la pujada al campanar, que permet unes vistes espectaculars 
de la vila i el seu entorn natural. 

Les visites, que són gratuïtes, ofereixen la possibilitat de visitar l'interior d'edificis que 
normalment estan tancats, com les esglésies de Sant Martí de Pertegàs i de Sant 
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Ponç. A més a més, gràcies a la col·laboració de la Parròquia de Sant Martí, els 
interessats es poden passejar pels passadissos que hi ha sobre les capelles laterals 
de l'església barroca i pujar les 129 escales del campanar, des d'on es pot contemplar 
una vista aèria de Sant Celoni excepcional, a més d'admirar en directe la sonoritat de 
les campanes. 

 
 
 
 
Sax Sala acull l'exposició Vinyetes: història del còmic en català del 2 al 27 
d'octubre 
 
Aquesta és una exposició produïda pel Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona 
Sant Celoni acull durant el mes d'octubre l'exposició "Vinyetes: Història del còmic en 
català", on es fa un breu recorregut per la història del còmic en la nostra llengua. En 
aquesta mostra es posen de manifest les principals activitats i tendències del moment i 
les etapes més significatives del còmic en català, a més de l’evolució dels il·lustradors 
al ninotaires de l’escola catalana, representacions de les principals escoles de còmic i 
mites del còmic, i la figura de l’heroi. 

Aquesta és una exposició que s’emmarca en la campanya UAAAAAAAU... IUHU, 
PATAPLAF! CÒMIC EN CATALÀ, produïda pel Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona, que pretén difondre l’oferta de còmics en llengua catalana, donar-ne a 
conèixer els autors i àlbums, siguin autòctons o traduïts, i potenciar-ne la lectura i 
venda. Les escoles que visiten la mostra compten amb activitats elaborades per a 
aquesta exposició en què es treballa el llenguatge del còmic i la informació que els 
alumnes han de buscar en els plafons a partir d’un qüestionari. 

L'exposició romandrà oberta del 2 al 27 d'octubre, al Sax Sala, de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h i de 15 a 20 h.  
 
 
Es necessiten voluntaris per ajudar a infants de primària a millorar la 
comprensió lectora 

No cal tenir una formació específica, només saber parlar i llegir en català, 
disposar d'una hora mínima setmanal de dedicació i tenir ganes de compartir el 
gust per la lectura amb un infant 
L'Ajuntament de Sant Celoni busca voluntaris per participar en el projecte educatiu 
d'Acompanyament Lector - Lecxit, que consisteix a acompanyar nens i nenes de 
primària amb dificultats de lectura 1 hora a la setmana en el descobriment del gust per 
llegir, millorar la seva comprensió lectora i conèixer els usos de la biblioteca. 

Aquest projecte es va iniciar fa 5 anys per infants de l'Escola Soler de Vilardell a l'espai 
de la Biblioteca amb un total de 12 parelles. El curs passat s'hi va adherir el Col·legi 
Cor de Maria i l'Institut Escola la Tordera i aquest any s'ha ampliat amb la incorporació 
de l'Avet Roig i el Col·legi La Salle. 

Per ser voluntari o voluntària no cal tenir una formació específica, només és 
necessari ser major de 16 anys, saber parlar i llegir en català, disposar d'una hora 
mínima setmanal de dedicació i sobretot tenir ganes de compartir el gust per la lectura 



amb un infant. A canvi s'aconsegueix, a més de viure una vivència personal única, una 
formació certificada per la Fundació Jaume Bofill sobre el projecte Lecxit "Lectura per a 
l'èxit educatiu" i una certificació de l'Ajuntament de Sant Celoni que acredita la 
realització de voluntariat. Les persones interessades poden adreçar-se a l'àrea 
d'Educació de l'Ajuntament, a la Rectoria Vella (93 864 12 13) o enviar un correu 
electrònic a educacio@santceloni.cat      

LECXIT és un programa de voluntariat promogut per la Fundació Jaume Bofill i el 
Departament d’ensenyament de la Generalitat, que té per objectiu incrementar l'èxit 
educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. 
La clau de LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la 
implicació de l'entorn dels nens i nenes que participen en el programa. Aquest 
programa es porta a terme a la Biblioteca municipal l’Escorxador durant tot el curs 
escolar, amb la dedicació dels voluntaris d’una hora a la setmana. 
 
 
Amb motiu de la vaga general de dimarts, 3 d’octubre, la recollida de 
voluminosos passa a dimarts, 10 d’octubre 
 
Amb motiu de l'aturada general que s’ha produït dimarts, 3 d’octubre, a tota Catalunya 
com a resposta a la greu vulneració de drets i llibertats a més de la violència policial 
viscuda durant el dia d'ahir, la recollida de voluminosos que estava prevista pel primer 
dimarts de mes a Sant Celoni, passa a dimarts, 10 d'octubre. 
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