
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 4 de novembre de 2009 
 

• Les Festes de Sant Martí combinen tradició i creaci ó local. El centenari de 
l’arribada de l’electricitat al municipi, un dels a ctes més destacats 

• La Junta de Govern Local adjudica provisionalment l es obres de la Unió 
Batllorienca i de l’ermita de Sant Llorenç de Vilar dell  

• Èxit en el repartiment d’oliklaks a la plaça de la Vila 
• Una quinzena de persones participen al taller per a  emprenedors els dies 

29 i 30 d’octubre 
• Ordre del dia Ple municipal extraordinari – 5 de no vembre  

 
• AGENDA 

 
 
Les Festes de Sant Martí combinen tradició i creaci ó local  
 
 
El centenari de l’arribada de l’electricitat a Sant  Celoni, un dels actes més 
destacats 
Durant aquestes festes se celebren dos actes per commemorar l’arribada de 
l’electricitat a Sant Celoni, un fet que, pel seu impacte és comparable a l’arribada del 
tren a la vila el 1860. 
 
Divendres 6 de novembre s’inaugura a can Ramis l’exposició  “1909-2009. Centenari 
de l’arribada de l’electricitat a Sant Celoni” amb una xerrada de Josep M. Abril. 
L’exposició és un document gràfic, amb textos i imatges de l’època,  del canvi que va 
suposar pels celonins i la vila l’arribada de la nova energia.  L’exposició romandrà 
oberta fins el proper 22 de novembre.  
 
El diumenge 8 de novembre s’inaugura el bust de Josep Alfaras Prat al vestíbul de la 
sala gran del Teatre Municipal Ateneu. L’escultura, fosa en bronze, és obra de Lluís 
Montané. Josep Alfaras és qui dotà la vila d’energia elèctrica el 1909. Aquest bust ja 
era originàriament a l’Ateneu, el 1928 aquesta entitat el va homentajar i en col·locà el 
bust modelat en guix per l’escultor Lluís Montané.   
 
Fira artesana i agromercat dissabte i diumenge 
La fira artesana, organitzada pel col·lectiu d’artesans del Baix Montseny, s’ubicarà a la 
plaça de la Vila compta amb unes 20 parades diverses de bijuteria, perfums, artesania 
de fusta, teixits artesanals..i demostracions d’oficis de forner, terrissaire i filadora. 
Estarà oberta el dissabte i diumenge des de les 9 del matí fins a 2/4 de 9 del vespre.  
 
Pel que fa a l’Agromercat, la ubicació serà a la plaça d’en Nicola i el carrer Anselm 
Clavé i comptarà amb unes 25 parades de productes alimentaris. Estarà obert de 9 a 2 
del migdia i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 del vespre els dos dies. És la 4a edició que se 
celebra l’Agromercat a Sant Celoni.   
 
 
Entitats locals amb ofertes d’activitats ben divers es 
Segons el regidor de Cultura, Jordi Cuminal, la festa “es nodreix de la força i vitalitat 
de les entitats del municipi  que organitzen moltes  de les activitats 



programades.” Entitats culturals: els geganters i grallers de Sant Celoni (cercavila de 
gegants, col·laboració en l’esmorzar popular)  la comissió de Sant Antoni Abat 
(gimcana de carruatges), Agrupació Sardanista (ballada de sardanes), Passaltpas 
(taller de danses)...  Entitats esportives amb competicions i concursos : agrupació de 
pescadors (concurs d’habilitat i preciisió de canya), club billar (triangular de billar) 
CESC i el grup de marxaires (Marxa pel Montseny). Moto Club (campionat de terra).... 
A més durant les festes es presentarà una nova entitat, el Club d’Escacs del Baix 
Montseny amb seu a Sant Celoni, al Camp Municipal d’Esports. 
 
 
Promoció dels creadors locals amb Expressart 2009 i  nous números de 
l’Anatomia del còmic celoní  
El diumenge al matí,  12 propostes d’artistes locals ambientaran la plaça de l ‘església 
perquè grans i petits hi participin/ s’expressin. Les propostes són diverses i s’intengren 
el que s’ha anomenat Expressart.  
 
El proper dissabte, 7 de novembre, a les 7 del vespre, a la Sala d’Actes de la Rectoria 
Vella, es presentaran els 2 darrers números del la revista: “Anatomia del còmic celoní” 
dels autors Carles Puche i Garci editats per l’Ajuntament.  
 
Aquest projecte va néixer amb la voluntat de donar suport a la creació local mostrant 
còmics inèdits, i d’altres ja publicats en revistes de Sant Celoni i el seu entorn més 
proper. Fa 2 anys que es va engegar aquesta col·lecció monogràfica d’autors i s’han 
publicat 4 números:  el primer va ser el de l’ Aranda, el segon el de l’Edu Ducròs, el 
tercer d’en Xavi Plana, seguit del Martí Pey i ara els del Garci i en Carles Puche. 
 
Aquest mateix dia es presenta, en el mateix acte, el còmic amb dibuixos del celoní Pol 
Cunyat, editat per Planeta DeAgostini “Li: La sonrisa del mono”. El guió, de Josep 
Bosquet, escollit millor guionista del darrer Saló del Còmic celebrat a Barcelona, ens 
explica la història de la Li, una nena xinesa que es veu obligada a deixar la Xina i a 
instal·lar-se a Londres.  
 
Adhesió al circuit de folc 
Durant els dies de festes de Sant Martí la programació musical es reforçarà amb tres 
propostes musicals vinculades al circuit de folc: Dekrèpits (amb reagee, ska i folk), 21 
boutons i el Pont d’Arcalís. Aquestes propostes es complementen amb un DJ local, 
ball country, sardanes i concert i ball amb l’Orquestra Amoga.  
 
 
Activitats infantils cada dia de festa substituint la fira d’atraccions 
L’ajuntament de Sant Celoni ha decidit substituir la fira d’atraccions per un parc infantil 
gratuït mentre duri la festa.  La fira d’atraccions de Sant Martí té unes dimensions molt 
grans i per normativa i seguretat s’havia d’emplaçar en un terreny que el municipi 
adequa per a l’ocasió amb un cost de 15 mil euros. Segons va explicar el regidor de 
Cultura, la decisió està “en la línia de racionalització de les despeses i p ensant 
amb les butxaques de les famílies”. El parc infantil gratuït estarà dissabte i 
diumenge tot el dia al pàrquing del pavelló, a més de jocs al carrer major de dalt el 
diumenge al matí,  i un parc infantil a la plaça de la Vila el dilluns 9 de novembre. 
 
 
Contenció en el pressupost  
L’ajuntament ha mantingut el criteri de contenció en el pressupost i l’ha reduït un 22 % 
respecte l’any passat quedant en 30.000 €. En aquesta línia, des de l’ajuntament  
s’han buscat nous recursos com entrar en el circuit de folc que garanteix uns preus 
més assequibles o cobrar entrada en algunes activitats (3 euros) . En aquest sentit, 
Jordi Cuminal va defensar que “la cultura ha de ser subvencionada però això no 
vol dir que sempre hagi de ser gratuïta si bé cal g arantir  preus populars” .  
 



 
Programa: 
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/2009/Publicacions/FestesantMarti2009.pdf 
 
 
La Junta de Govern Local adjudica provisionalment l es obres de la Unió 
Batllòrienca i de l’ermita de Sant Llorenç de Vilar dell  
 
La Junta de Govern Local ha adjudicat aquest matí les obres de la Unió Batllorienca i 
les obres de restauració de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell .  
 
Entre les més de 30 ofertes valorades, la Junta de Govern Local ha adjudicat 
provisionalment la realització de les obres de la Unió Batllorienca per 924.918,45 € + 
IVA a la UTE formada per Formsace SL i Riemar projectes i instal·lacions SL. El 
projecte d’aquest nou equipament municipal per la Batlloria, contempla la substitució 
de l'actual edifici, situat en una parcel·la estreta i allargada entre la carretera Vella i el 
fons del carrer Breda.  
 
El nou edifici tindrà tres plantes (planta soterrani, planta baixa i planta pis) i un pati 
interior i estarà connectat amb l'actual Centre Cívic del carrer Major que acull el 
Consultori mèdic, la Biblioteca i la seu del Consell de Poble. D’aquesta manera es 
millorarà el funcionament intern de l'equipament que el formaran els dos edificis. 
 
La Unió Batllorienca tindrà una superfície construïda de 797 m2, dels quals 257 m2 
corresponen a la planta soterrani, 289 m2 a la planta baixa i la resta al primer pis. 
 
Al soterrani s'hi ubicaran tres sales destinades a les entitats del poble, un magatzem 
general i un pati que dóna llum al nivell; a la planta baixa s'hi ubicarà la Biblioteca  
(amb una superfície útil de 105 m2), el control principal d'accés i els quadres i armaris 
d'instal·lacions; a la planta primera hi haurà una sala polivament de 120m2 amb un 
aforament màxim de 180 persones i espais complementaris.    
 
Segons l’alcalde Francesc Deulofeu, aquesta actuació “permetrà resoldre una 
necessitat històrica d’equipaments municipals per l a ciutadania i les entitats de 
la Batllòria i millorarà l’espai que disposen actua lment la gent gran i els joves” .  
 
 
Les obres de restauració de Sant Llorenç de Vilarde ll s 'han adjudicat a SIC Bosch 
SL per 142.807,08 € + IVA. Aquestes obres consisteixen en la reparació estructural de 
la nau de l'església, la reconstrucció del porxo situat a l'entrada, la reparació del 
campanar i la sagristia. El condicionament també inclourà el tractament dels 
paraments interiors i exteriors utilitzant sistemes i materials constructius originals 
(pedres, dovelles) o equivalents. Els treballs que afectin el subsòl i alguns elements 
significatius de l'edifici es realitzaran sota control arqueològic. Les obres tenen un 
termini d'execució de set mesos. 
 
 
 
Èxit en el repartiment d’oliklaks a la plaça de la Vila  
 
Sant Celoni Comerç i l’Ajuntament van tancar dissabte la campanya per fomentar la 
recollida d’olis de cuina domèstic amb el repartiment de més de 400 oliklaks a la plaça 
de la Vila que s’han de sumar als 400 que ja s’havien repartit els dies anteriors. A més 
ja han començat a funcionar els dos contenidors de recollida ubicats a l’avinguda de la 
pau davant el número 39 i a la cantonada del carrer Ramis amb el carrer Campins.  
Les persones que no tingueu aquesta ampolla o vulgueu rebre informació de com 
podeu reciclar aquest olis, us podeu acostar a l’oficina de Sant Celoni Comerç a la 
plaça de la Vila.  



 
El taller de sabó amb oli vegetal reciclat que es va fer a les 12 del migdia a la plaça de 
la Vila va quedar curt pel gran nombre de persones que s’hi van apuntar.  
(S’adjunta imatge)  
 
 
Una quinzena de persones participen al taller per a  emprenedors els dies 29 i 30 
d’octubre  
 
Una quinzena de persones van participar al taller per a emprenedors que el Servei de 
Creació d’Empreses de l’ajuntament de Sant Celoni va organitzar els dies 29 i 30 
d’octubre. Amb aquestes classes, s’intenta conèixer les potencialitats dels possibles 
emprenedors com a empresaris, comprendre la utilitat d’un Pla d’Empresa, identificar 
les funcions i responsabilitats de cada lloc de treball o conèixer els aspectes jurídics i 
fiscals d’interès per crear un negoci.  
 
Aquest any ja s’han organitzat altres tallers de les mateixes característiques i vista la 
gran demanda, se’n preveu organitzar de nous.  Les persones interessades a 
participar-hi s’han de dirigir al Servei de Creació d’Empreses, al Safareig (c/ Campins 
24, tel. 93.864.12.00 o enviar un correu a creacioempreses@santceloni.cat).  
 
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
Ordre del dia Ple Municipal extraordinari   
5 de novembre a les 21 h  
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de Poble de la 

Batllòria, a títol individual. 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la moció proposada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per 

a que es concedeixi la Creu de Sant Jordi al cooperant Sr. Jordi Mas i Castells. 
 
4. Acceptació, si s’escau, d’una subvenció atorgada  pel FEDER, període 2007-2010, 

per a l’actuació Conservació i rehabilitació de l’edifici de Can Ram is (s. XVI).  
 
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels Es tatuts del Consorci de Turisme del 

Vallès Oriental. 
 

6. Reconeixement, si s’escau, de compatibilitats de  personal. 
 
7. Aprovació, si s’escau, d’un annex al conveni col·lectiu del personal laboral i a l’acord de 

condicions de treball del personal funcionari. 
 

8. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació  de crèdit 2/2009.  
 
9. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals per a 

l’exercici de 2010. 
 
 
 
AGENDA 
 

divendres  
dissabte Festes de SANT MARTï  

  
   



diumenge i dilluns 

6,7,8 i 9 
novembre 

2009 
 

dimecres 

11 
novembre 

2009 
20:00 

Missa solemne de Sant 
Martí  
Presidida per Mons. 
Carles Soler i Perdigó, 
bisbe emèrit de Girona 

Lloc:  Església parroquial Sant 
Martí  
Presidida per Mons. Carles 
Soler i Perdigó, bisbe emèrit de 
Girona 
  

 

divendres 

13 
novembre 

2009 
21:00 

Richard Wagner, 
l'òpera com a obra d'art 
total  
Programa Música 
Comentada 

Lloc:  Sala petita de l'Ateneu 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Música, 
Conferència  
Programa Música Comentada 
  

 

divendres 

13 
novembre 

2009 
21:30 

Cicle d'audiovisuals de 
muntanya i 
excursionisme  
Passi de dues 
produccions audiovisuals 
de Martí Pujol, del CESC 

Lloc:  Biblioteca l'Escorxador 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Conferència  

 

divendres 

13 
novembre 

2009 
23:00 

Concert: Twisted Nails 
+ grup convidat  
Presentació de l'EP 
enregistrat com a premi 
del Sant Celoni Sona! 
2009 

Lloc:  Sala petita de l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Música  
Presentació de l'EP enregistrat 
com a premi del Sant Celoni 
Sona! 2009 
  

 

 


