
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Divendres 18 de maig de 2018 
 
 

• Inaugurades les dues calderes de biomassa de l'Escola Pallerola. 
L'Ajuntament aposta per la biomassa i treballa per implantar-la a d'altres 
equipaments pels seus beneficis ambientals, socials i econòmics 
 

• Reunió de treball de la presidenta de la Diputació de Barcelona amb 
l’alcalde de Sant Celoni  i diversos regidors de l’equip de govern 

 
• Concert de la Big Band al Teatre Ateneu en celebració del Centenari de La 

Lira aquest diumenge a les 17 h dins del actes de la 34 Festa Gran de 
l'Esplai de la Gent Gran. Tret de sortida del centenari de l'orquestra La 
Lira (1918-2018) 

 
• La prova esportiva IRONMAN 70.3 passarà per Sant Celoni aquest 

diumenge 20. Atenció a les afectacions al trànsit entre les 7 i les 10.30 h  
 

• Inscripcions obertes al curs gratuït Metodologies per vendre i millorar els 
nostres establiments a Sax Sala previst pels dies 25 i 26 de maig al migdia 

• Els alumnes del Soler de Vilardell i l'Escola Montnegre surten a vendre els 
seus productes dins el projecte Cultura emprenedora 
 

• Rebuda als alumnes de l'Institut Baix Montseny que han viatjat a 
Mauthausen 

 
• Els alumnes de l'Escola de Música i de Teatre participen a diverses 

activitats fora de Sant Celoni  
 

• El cinema en versió original pels més petits arriba a Sant Celoni aquest 
dissabte. Cada 3r dissabte de mes a les 16.30 h a 4,50 € 
 

• Les noies de Mossbank Road omplirà aquest dissabte el Teatre Ateneu. 
Obra dirigida per Sílvia Munt i amb les actrius Clara Segura, Marta Marco i 
Cristina Genebat 

 
 
Inaugurades les dues calderes de biomassa de l'Escola Pallerola 
L'Ajuntament aposta per la biomassa i treballa per implantar-la a d'altres 
equipaments pels seus beneficis ambientals, socials i econòmics 

Dissabte 12 de maig va tenir lloc la inauguració de les noves calderes de biomassa de 
l'Escola Pallerola. Molts celonins i celonines es van apropar per conèixer de més a 
prop aquesta aposta municipal per la biomassa com a font d'energia renovable en 
substitució del gas que ha comptat amb finançament per part de la Diputació de 
Barcelona. 



Es tracta de dues calderes de 150kW que funcionen amb estella i que garanteixen 
calefacció i aigua calenta a l'equipament municipal. Tenen una previsió de reducció 
d'emissions de CO₂ de 76 tones l'any. 

Des d'aquest curs 2017/2018, la biomassa és la font d'energia per la calefacció i 
l'aigua calenta a les escoles Josep Pallerola i Soler de Vilardell i des del 2012 del 
Centre de Dia Indaleci Losilla. Això vol dir que el 13% de la potència que es necessita 
 per la calefacció i aigua calenta en equipaments municipals a Sant Celoni ja és 
d'origen forestal (estella de fusta). Es treballa amb l'objectiu d'implantar-la a d'altres 
equipaments pels seus beneficis ambientals, socials i econòmics. 

 
Reunió de treball de la presidenta de la Diputació de Barcelona amb l’alcalde de 
Sant Celoni  i diversos regidors de l’equip de govern 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, s’ha reunit aquest migdia 
amb l’alcalde Francesc Deulofeu i diversos regidors de l’equip de govern a 
l’Ajuntament de Sant Celoni. Bona part de la trobada s’ha centrat en la implicació de la 
Diputació de Barcelona amb el projecte Sant Celoni capital del bosc i del futur Museu 
Europeu del Bosc.  
 
 
 
 
Concert de la Big Band al Teatre Ateneu en celebració del Centenari de La Lira 
aquest diumenge a les 17 h 
 
Dins del actes de la 34 Festa Gran de l'Esplai de la Gent Gran 

El proper diumenge 20 de maig a les 5 de la tarda, la Big Band del Centre Municipal 
d'Expressió de Sant Celoni oferirà un concert al Teatre Ateneu amb ocasió del 
Centenari de l'orquestra La Lira, amb repertori d’època en homenatge a l'orquestra 
celonina. Acte seguit hi haurà ball amb Choffers. El concert està organitzat per l'Esplai 
de la Gent Gran dins de la 34a Festa Gran, és obert a tothom i l'entrada té un preu de 
10 € (7 € pels socis). 

Tret de sortida del centenari de l'orquestra La Lira (1918-2018) 

Aquest any celebrem el centenari de la fundació de l'orquestra a La Lira a Sant Celoni. 
Però no només aquests mesos commemorem els 100 anys de la seva formació, sinó 
que també fa 50 anys que es va dissoldre: era el 1968, després de 50 anys de 
funcionament. En record de La Lira, la Big Band ha tingut l'encert de preparar diferents 
actuacions, guiada pel seu director Josep M. Aparicio. 

El 10 i 11 de febrer, en el Ball de Gitanes, es va fer un primer tast de la celebració del 
centenari. La Principal de Ferro, formada per alumnes i professors del Centre 
Municipal d'Expressió, va dedicar els enllaços a repertori de l'època de La Lira. 

El plat fort dels actes serà per la Festa Major de Sant Martí, pel novembre. En 
homenatge a La Lira, la Big Band es prepara per fer les tasques que feia una 
orquestra antigament un dia de Festa Major. Farà la cercavila, sardanes, concert-
vermut, concert de tarda i ball de nit: una jornada completa d'orquestra en festes 
assenyalades. Aleshores també hi haurà una exposició i una conferència per divulgar 
la importància que va tenir l'orquestra La Lira de Sant Celoni. 

La Lira i les orquestres d'abans 



Temps enrere les orquestres eren importantíssimes en la vida d'un poble. Els balls del 
diumenge moltes vegades eren l'únic entreteniment que hi havia: tothom hi anava, era 
l'acte social de la festa... i els joves aprofitaven els balls per festejar i aparellar-se. La 
música de les orquestres solemnitzava els actes importants: processons, misses, 
festes, ballades de sardanes, obres de teatre, sarsueles, cants corals... Per això, als 
pobles, cada societat o cafè tenia la seva orquestra i era un dels elements de rivalitat 
entre les entitats. La Lira va néixer, justament, al Centre Popular el 1918, però més 
endavant, el 1928, l'Ateneu va adquirir els seus serveis i va passar a ser l'orquestra 
d'aquesta societat. 

A més dels músics celonins, molts instrumentistes de La Lira provenien de l'Empordà i 
la Selva, zones amb bona tradició musical, i alguns es van establir a Sant Celoni de 
manera definitiva i van iniciar, d'aquesta manera, nissagues dedicades a la música. La 
majoria d’ells tenien un ofici per als dies feiners i, en els inicis, bona part es dedicaven 
a fer de tapers. Formada per músics de bona qualitat, l'orquestra La Lira destacava per 
la seva bona interpretació i estava considerada de primera categoria, per això tenia 
contractes per tocar a fora, a moltes ciutats i pobles, sobretot a les festes majors. Els 
directors de l'orquestra van ser Emili Figueras (1918-1948) i Ramon Vilà (1949-1960). 

 
 
 

La prova esportiva IRONMAN 70.3 passarà per Sant Celoni aquest diumenge 20. 
Atenció a les afectacions al trànsit 

La prova esportiva Ironman 70.3 Barcelona 2018, organitzada per la World Triathlon 
Corporation (WTC), amb inici i final a Calella, torna a passar per diferents pobles del 
Baix Montseny, entre ells Sant Celoni, el matí d'aquest diumenge 20 de maig. Es 
tracta d'una molt bona ocasió per gaudir d'una de les curses de triatló de mitja 
distància dins del circuit internacional de competicions classificatòries pel campionat 
mundial. 

Es preveu que entre les 7.30 i les 10.30 h, més de 2.500 ciclistes i els vehicles de 
l'organització, entrin per la rotonda de la Porta de Ponent, continuïn per carrer del 
Doctor Trueta, carretera Vella, carrer de Sant Martí, plaça Comte del Montseny i 
surtin per 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. Aquest esdeveniment esportiu comportarà algunes afectacions al trànsit.  

• A partir de les 6 h del matí i fins les 10:30 h, no es podrà estacionar als carrers per on 
passa la prova 
• De les 7.30 a les 10.30h aproximadament,no es podrà circular ni es podrà entrar ni 
sortir dels garatges dels carrers per on passa la prova 
• Des de les 7.30 a les 11:30h aproximadament, hi haurà talls puntuals 
a la carretera C-35, carretera C-61 i d’accés a l’autopista AP-7  

Els esportistes que hi participen han de fer 1.9 km nedant en aigües obertes, 90 km 
amb bicicleta pels parcs del Montnegre-Corredor i del Montseny i 21.1 km corrent. La 
suma d'aquestes distàncies són 113 km, aproximadament 70.3 milles, d'aquí el nom 
de la prova. 

 



Inscripcions obertes al curs gratuït Metodologies per vendre i millorar els 
nostres establiments a Sax Sala 

Els dies 29 i 30 de maig es realitzarà un curs gratuït de 4 hores en horari de migdia 
(14.30 a 16.30 h) per aprendre metodologies per vendre més i millor als comerços. 
Està pensat per comerciants i persones emprenedores que vulguin millorar els seus 
establiments comercials i conèixer les noves tendències comercials i tecnològiques per 
adaptar la realitat als comerços. 

El lloc de realització serà a Sax Sala i les places són limitades. Si esteu interessats en 
participar al curs podeu omplir el formulari que trobareu clicant aquí (el formulari de 
preinscripció, no garanteix, en cap cas, la reserva de plaça i les persones que 
participin seran informades a través de les seves dades de contacte.). També podeu 
obtenir més informació al tel. 938674175, a la pàgina web del curs o a l'adreça de 
correu electrònic saxsala@santceloni.cat 

 

Els alumnes del Soler de Vilardell i l'Escola Montnegre surten a vendre els seus 
productes 

Els alumnes del Soler de Vilardell i de l'Escola Montnegre han sortit aquest 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....), la imatge corporativa, la producció, i ara la venda. 

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

 

Rebuda als alumnes de l'Institut Baix Montseny que han viatjat a Mauthausen 

El dilluns 14 de maig, l'alcalde va rebre en un emotiu acte als alumnes de l'Institut Baix 
Montseny i les seves famílies que han participat a la commemoració del 73è aniversari 
de l'alliberament del camp de Mauthausen. 

9 alumnes de l'Institut Baix Montseny, acompanyats per una professora del Seminari 
de Geografia i Història, han viatjat del 4 al 7 de maig amb l'associació Amical 
Mauthausen a aquest camp de concentració nazi, per participar a la commemoració 
anual al costat de les delegacions de tots els països i col·lectius que hi van patir i 
morir. Aquest és el sisè any que hi participa l'Institut Baix Montseny, i novament, es 
compta amb una subvenció de l'Ajuntament de Sant Celoni. 

Prèviament al viatge, els alumnes han fet molta feina; han preparat l'acte per recordar 
les víctimes celonines de la deportació i han participat en les trobades d'alumnes de la 
xarxa Mai més d'instituts que treballen per la memòria i la prevenció del feixisme. A 
més a més, han començat la feina de conscienciació als joves de la seva edat sobre 

http://www.santceloni.cat/20424
http://www.santceloni.cat/20430
mailto:saxsala@santceloni.cat


les barbàries que van cometre els nazis i el que significa el rebrot del feixisme a 
Europa. 

Durant el viatge, les alumnes han visitat els diferents llocs de memòria: Hartheim, 
Mauthausen i Gusen; i han participat en els actes d'homenatge internacionals i en les 
activitats pedagògiques del viatge. 

L'acte va tenir un to molt emotiu on el protagonisme va ser dels joves on van poder 
explicar les seves vivències i sentiments durant el viatge a les seves famílies i a 
l’alcalde. Les joves van manifestar l'experiència colpidora que ha estat per ells aquest 
viatge i la seva "necessitat de donar testimoni i animar a altres joves a fer aquest 
viatge per lluitar contra l’oblit i la indiferència i treballar perquè mai més torni a 
succeir". Les famílies van exposar que "han viscut aquesta experiència dels seus 
fills i filles com un pas cap a la maduresa des de la reflexió i el compromís amb 
el futur". 

La seva professora d'Història, Laura Sicart, va posar de manifest que "el viatge és 
una classe d’Història viva. Aquesta experiència vital, de ben segur, portarà als 
joves a tenir una visió més madura, crítica i reflexiva del món". 

L'alcalde, Francesc Deulofeu, va manifestar als joves i a les seves famílies que 
"aquestes experiències vitals colpidores deixen petjades profundes que obren 
noves portes". També, els "va agrair el seu testimoni i empenta per compartir 
aquesta experiència". 

La tasca més important ve ara després del viatge perquè explicaran la seva 
experiència als alumnes de 4rt d'ESO de totes les escoles de Sant Celoni i faran 
diferents actes per fer arribar el seu testimoni a la ciutadania de Sant Celoni. 

 
Els alumnes de l'Escola de Música i de Teatre participen a diverses activitats 
fora de Sant Celoni  

El diumenge 13 de maig, els alumes de 3 a 7 anys de l'Escola de Música i de Teatre 
del Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni van anar a veure l'espectacle Pica-
so, una proposta de música i dansa que gira entorn del personatge de Picasso, a 
l'Auditori de Barcelona. Abans de la sortida, els alumnes havien estat treballant amb 
les músiques i l'estètica d’aquest espectacle i també amb la figura de Picasso, la seva 
vida, la seva obra, la seva època, els seus contemporanis, etc. per poder viure més 
intensament l'experiència d'anar a l'Auditori. Més de 220 persones, entre alumnes i 
familiars, vam assistir a aquesta cita, que es programa cada dos anys. 

Per l'altra banda, dissabte un grup de 12 alumnes de l'Escola de Teatre van participar 
en una trobada a Esparreguera amb motiu de la celebració dels 25 anys de 
l'Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa (ACEM). Aquests mesos s'han 
estat celebrant un seguit de trobades per tot el territori català i s'hi ha reunit grups 
d'alumnes i professors de diferents especialitats de música o dansa. En aquesta 
ocasió, la trobada es centrava a preparar les coreografies per poder ballar el dia 10 
de juny, quan s'ajuntaran tots els participants (més de 5.000 músics) per actuar en un 
únic concert, a l'estadi RCDE de Cornellà. L’Escola Municipal de Música i Teatre de 
Sant Celoni hi participarà amb prop de 120 alumnes. 

 
El cinema en versió original pels més petits arriba a Sant Celoni aquest dissabte  
Cada 3r dissabte de mes a les 16.30 h a 4,50 € 



Aquest mes de maig iniciem la programació de cinema VO Familiar a les sales Ocine 
de l'Altrium de Sant Celoni. Seran pel·lícules en versió original en anglès amb subtítols 
en català que es projectaran cada 3r dissabte de mes a 2/4 de 5 de la tarda, en 
període escolar. Aquesta oferta complementa i amplia la programació en VO que, des 
de fa dos anys, cada divendres, a 2/4 de nou del vespre, es pot veure a les mateixes 
sales. 

Frozen és la pel·lícula que inaugura el cicle familiar aquest mateix dissabte i el 16 de 
juny tindrem una nova sessió amb, Gru: Mi villano favorito (Despicable me). El preu de 
les entrades serà de 4,5 €. 

Aquesta iniciativa sorgeix en el marc de la preparació del Cicle de xerrades per a 
pares i mares 2018 (0 a 16 anys), que s'organitza des de les AMPES, concretament 
lligada amb la conferència que va tenir lloc aquest dijous, a les 19h, a la Sala Bernat 
Martorell, on Albert Costa, investigador, psicòleg i cap del departament d'estudis del 
llenguatge de la Pompeu Fabra, ens va venir a presentar: Com ajudar el meu fill/a a 
aprendre una llengua estrangera. 

Us animem a participar de la nova proposta, aquest cicle de pel·lícules en VO per als 
més menuts, que comença aquest dissabte. No deixeu escapar aquesta entretinguda 
forma d´aprendre idiomes en família i entrenar l´oïda en anglès! 

 

Les noies de Mossbank Road omplirà aquest dissabte el Teatre Ateneu  

Obra dirigida per Sílvia Munt i amb les actrius Clara Segura, Marta Marco i 
Cristina Genebat 

Dins la Programació A l'Ateneu aquest dissabte a les 8 del vespre arriba l’obra dirigida 
per Sílvia Munt Les noies de Mossbank Road amb les entrades pràcticament venudes.  

Amelia Bullmore, autora 
Sílvia Munt, direcció 
Daniela Freixas, Marta Marco i Clara Segura, intèrprets  

Una amistat pot ser indestructible? Com afecta les relacions el pas del temps? Sílvia 
Munt dirigeix aquesta divertida i reflexiva radiografia de les relacions humanes. Una 
enginyosa tragicomèdia escrita, dirigida i interpretada per dones tracta amb humor 
sobre l’amistat, l’amor, la solitud i sobre allò inevitable de la vida. 

Venda d'entrades: www.santceloni.cat/teatreateneu 

 


