
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
Dimecres, 28 de gener de 2009 
 

• L’Alcalde comunica el resultat de la consulta popul ar a la Generalitat i 
demana la retirada del projecte de l’ARE  

• L’Ajuntament presenta dos fulletons de promoció tur ística de l’Església i 
de les Llobateres 

• La ventada tomba el Pi gros de Can Valls  
• Aquest dijous comença un nou taller d’entrenament d e la memòria 
• Dades de l’OMIC: Els sectors telefonia i habitatge han centrat les 

reclamacions dels celonins el 2008 
• La Biblioteca estrena secció de cinema 
• Convocatòria signatura conveni el Tritó  
• Mercat de la ganga al carrer d’Anselm Clavé 
• AGENDA 

 

L’Alcalde comunica el resultat de la consulta popul ar a la Generalitat i demana la retirada 
del projecte de l’ARE  
 
Dilluns a matí, l’alcalde Francesc Deulofeu va comunicar per escrit al president de la 
Generalitat, José Montilla, i al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, 
el resultat de la consulta popular que es va realitzar diumenge a Sant Celoni i a la Batllòria 
sobre l’ARE a Can Riera de l’Aigua. La primera consulta popular feta al municipi va comptar 
amb una participació del 30,03 % i un resultat de 1.248 vots a favor, 2.847 en contra, 15 en 
blanc i 8 nuls. 
 
El mateix diumenge al vespre, l’Alcalde va comunicar el resultat al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i durant aquesta setmana ha sol·licitat una reunió amb el conseller 
que s’ha previst pel proper 4 de febrer.  Francesc Deulofeu ha demanat als representants dels 
grups municipals del PSC i  la CUP, Joan Castaño i Montserrat Vinyets, respectivament, que 
l’acompanyin a la trobada. Segons ha dit “ el procés de la consulta ha estat sempre amb 
consens i crec que anar a comunicar-ho personalment  i a exigir la retirada ho hem de fer 
també conjuntament”.  
  
L’Alcalde també va contactar dilluns amb el president de l’Associació Catalana de Municipis, 
Salvador Esteve, de cara a buscar suports per pressionar a la Generalitat perquè retiri el 
projecte.  
 
Aquest divendres, Francesc Deulofeu ha convocat als  representants dels grups 
municipals a una reunió per buscar el consens de cara a resoldre la manca d’equipaments 
que pateix el municipi com l’hospital, la residència o l’ampliació de l’Escola Pallerola. 
 
 
 
L’Ajuntament presenta dos fulletons de promoció tur ística de l’Església i de les 
Llobateres  
 
L’Església parroquial de Sant Martí de Sant Celoni 



L’alcalde Francesc Deulofeu i el rector, Mn. Ignasi Fuster van presentar  el fulletó turístic de 
l’església parroquial diumenge 25 de gener a la tarda acompanyats de Josep M. Abril, autor del 
text i encarregat de fer el guiatge de la visita que es va fer a continuació. El rector va aprofitar 
l’oportunitat per explicar el projecte de reparar la teulada de la nau central, que està en mal 
estat, i de rebaixar les cobertes de les capelles laterals per tornar a obrir els finestrals originals 
de l’església i recuperar la seva forma inicial. La iniciativa contribuirà a realçar l’esplendor 
d’aquest magnífic temple barroc.  
 
Les Llobateres. Un aiguamoll a la conca mitjana del  riu Tordera 
El regidor de Cultura, Jordi Cuminal va presentar divendres 23 de gener de 2009 el díptic 
informatiu sobre l’aiguamoll de les Llobateres, resultat de l’explotació i restauració d’una 
gravera al curs mitjà de la Tordera. Aquest document permet conèixer el procés de formació de 
l’estany i destaca els seus valors faunístics, florístics, ecològics i socials. La presentació es va 
acompanyar amb la projecció de fotografies de Jordi Novell i Joan Borrell, comentades per 
aquest darrer, també director del projecte de restauració. 
 
(S’adjunta foto dels dos actes)  
 
 
La ventada tomba el Pi Gros de can Valls  
 
La forta ventada del 24 de gener va tombar el Pi Gros de can Valls, un dels arbres més 
coneguts al municipi degut a les seves dimensions: més de 36 m d’alçada i una volta de canó o 
perímetre de 3,75 m. Es trobava al marge esquerre de la carretera d’Olzinelles, un cop passada 
l’església de Sant Esteve, un lloc de passeig molt concorregut. Ràfegues de vent de 110 i 120 
quilòmetres hora de la nit del dissabte 24 de gener van acabar amb un dels exemplars de pi 
pinyer més alts i espectaculars de Catalunya. 
 
(S’adjunten fotos) 
 
 

Aquest dijous comença un nou taller d’entrenament d e la memòria   

Aquest any 2009 continua la programació de tallers d’entrenament de la memòria que 
organitza l’Ajuntament i demà dijous en comença un altre. Es portarà a terme els dijous al 
Centre Municipal Expressió de 15.30 a 17 h i s’acabarà el 2 d’abril. Aquests cursos van dirigits 
a persones majors de 65 anys i cada grup és d’uns 12 alumnes. Els assistents exerciten la 
retentiva a través de jocs i estratègies que després poden aplicar a la vida diària i millorar, així, 
la seva qualitat de vida. Tot i que aquest taller ja està ple, les persones que estiguin 
interessades en participar-hi poden apuntar-se a la a l’Àrea de Comunitat, al carrer santa Fe 
52, 1r pis o al 93.864.12.12 
 
 
 
Els sectors telefonia i habitatge centren les recla macions dels celonins durant el 2008  
 

El 35 % de les reclamacions que ha atès l’Oficina Municipal d’Informació a les persones 
consumidores (OMIC) durant l’any 2008 són referents a la telefonia fixa  i mòbil, seguit  per un 
11,34 % del sector habitatge, tant de compra com de lloguer.  
 
En total l’OMIC ha tramitat 344 expedients, dels quals 304 corresponen a reclamacions, 33 a 
consultes, 5 a denúncies i 2 a queixes. En les 304 reclamacions s’han realitzat mediacions amb 
les empreses i establiments reclamats, majoritàriament per correu certificat i electrònic. Les 5 
denúncies s’han tramès a l’Agència Catalana del Consum, atès que és qui té competència 
inspectora i des de l’OMIC se n’ha fet el seguiment. 
  

RECLAMACIONS ATESES PER SECTORS 
 
 
 



 

SECTOR TOTAL % 

Assegurances 6 1,74% 

Automòbils 16 4,65% 

Comerç en establiments 31 9,01% 

Comerç fora d'establiments 18 5,23% 

Electrodomèstics 5 1,45% 

Ensenyament 6 1,74% 

Entitats bancàries 17 4,94% 

Habitatge 39 11,34% 

Mobles 4 1,16% 

Sanitat 4 1,16% 

Serveis: correus 2 0,58% 

Serveis: aigua 8 2,33% 

Serveis: gas 9 2,62% 

Serveis: electricitat 3 0,87% 

Serveis: telèfon 122 35,47% 

Serveis: altres 6 1,74% 

Serveis professionals 17 4,94% 

Serveis turístics 7 2,03% 

Transports 13 3,78% 

Consultes alienes al consum 11 3,20% 

TOTAL 344 100,00% 
 

 
 
 
La Biblioteca estrena secció de cinema  
 
Amb la creació de la secció de cinema a la Biblioteca l’Escorxador es vol aconseguir una cerca 
fàcil i agradable pels usuaris. Les pel·lícules s’endrecen segons el marc geogràfic com el 
cinema europeu, nord-americà, llatinoamericà, asiàtic, espanyol i català i segons el gènere 
(comèdia, western, terror...) 
 
Fins ara era gairebé impossible recuperar aquesta informació , ja que el catàleg de la biblioteca 
no la ofereix, així si es volia veure alguna pel·lícula de cinema llatinoamericà o en sabies el títol 
prèviament o la biblioteca no disposa d’eines per recuperar aquesta informació.  
També hi haurà novetats (noves adquisicions) de manera periòdica i es podran identificar 
ràpidament.  
La biblioteca vol oferir una col·lecció de cinema, tenint present que el cinema és una expressió 
cultural i artística que en molts casos en ajuda a créixer, a conèixer altres realitats, ens convida 
a pensar i a somniar.  
 
Per completar la nova secció, més endavant es posarà a disposició dels ciutadans diversos 
catàlegs en paper i pdf, actualitzats trimestralment, on es pugui consultar el fons de la secció 
per diferents criteris (director, marc geogràfic, gènere, títol,etc.) 

 

Convocatòria de premsa Conveni el Tritó del Baix Mo ntseny  

 
TEMA:  Signatura del conveni 2009-2012 del Tritó del Baix Montseny , el Pla integral sobre 

consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc per part dels ajuntaments del 

Baix Montseny  



DATA : dimecres 28 de gener a les 8 del vespre 

LLOC:  Sala d’actes de l’Ajuntament de Sant Celoni  

 

A més dels representants de tots els ajuntaments, l’acte comptarà amb la presència de  

Begoña Suriol de la Diputació de Barcelona, que explicarà la importància de les accions de 

prevenció en aquest àmbit. 

  

 
 
Mercat de la ganga al carrer d’Anselm Clavé  
L’Associació de veïns i comerciants d’Anselm Clavé Centre organitza el Mercat de la Ganga 
aquest dissabte durant tot el dia. Serà la 8a edició que fan, sempre en èpoques de rebaixes 
tant pel juliol com ara al gener. Aquest dissabte s’hi podrà trobar productes diferents a preus.  
El mercat de la ganga s’obrirà dissabte cap a quarts de 10 del matí fins a 2/4 de 9 del vespre i 
les parades s’ubicaran al carrer d’Anselm Clavé, al tram que va des de la plaça de la Vila fins a 
la carretera Vella.  
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 

dimecres 

28 
gener 
2009 
20:00 

Audició a l'Ateneu  
a càrrec dels alumnes 
de l'Escola de Música 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza:  Centre 
Municipal d'Expressió 
Tipus d'acte:  Música  

divendres 

30 
gener 
2009 
21:00 

Funny games 
(Jocs divertits), de 
Michael Haneke  
III Cicle de Cinema 
comentat 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Cinema  

dissabte 

31 
gener 
2009 
09:00 

Mercat de la 
Ganga 
Per comprar a preus 
molt rebaixats tot 
tipus d'articles 

Lloc:  Carrer Anselm 
Clavé 
Durada:  Tot el dia 
Organitza:  Associació de 
Botiguers i Comerciants 
Anselm Clavé Centre  

dissabte 

31 
gener 
2009 
11:30 

Pica plat amb 
Tantàgora  
Petita hora del conte: 
contes per a menuts 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  

diumenge 

1 
febrer 
2009 
06:00 

Sortida a la neu  
Excursió organitzada 
a la Molina 

Lloc:  CME Sot de les 
Granotes 
Durada:  6:00 a 20:00 h 
Organitza:  CME Sot de 
les Granotes 
Preu:  20 € 
Tipus d'acte:  Esports  



diumenge 

1 
febrer 
2009 
06:30 

Puig de Dòrria 
(2.547 m) 
Sortida de Muntanya 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  

diumenge 

1 
febrer 
2009 
18:00 

Cinema: Buenas 
noches i buena 
suerte, de G. 
Clooney  
Cinema a l'Ateneu 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Cinema  

dissabte 

7 
febrer 
2009 
10:30 

Taller infantil: Tots 
i totes som artistes  
a càrrec de Clàudia 
Alemany 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Mostra  

 
 
 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


