
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 28 d’abril de 2010 

 
• Acord dels grups municipals de CiU i PSC pel pressu post de la corporació 

2010 
• Activitats diverses ha omplert les places i carrers  de Sant Celoni i la 

Batllòria per celebrar Sant Jordi  
• L’Orquestra Metropol portarà Concert i Ball a l’Ate neu aquest diumenge  
• Nova sessió de Cinema comentat a l’Ateneu amb Tais Toi (que te calles!) 
• Dilluns 3 de maig: nova prova de sirenes d’accident  químic 
• S’obren les inscripcions per la primera fira de mús ica de Sant Celoni, la 

Sound Celoni que es farà el 10 de juliol  
• Convocatòria Ple municipal 29 d’abril de 2010 a les  21 h. Sessió 

extraordinària 
• Convocatòria Ple municipal 4 de maig de 2010 a les 21 h. Sessió ordinària 
• Del 26 d’abril al 7 de maig, preinscripció conjunta  de les escoles bressol de 

Sant Celoni 
 

• AGENDA 

 

 

 

Acord dels grups municipals de CiU i PSC pel pressu post de la corporació 2010  

 
L’alcalde Francesc Deulofeu per part del grup municipal de CiU i Joan Castaño pel PSC 
han anunciat aquest migdia l’acord a què han arribat els dos grups de cara a aprovar el 
pressupost de la corporació 2010 en el ple convocat per demà dijous.  
 
Francesc Deulofeu ha definit el pressupost 2010, de 20.703.281,77 €, com “auster i 
equilibrat, enfocat a donar respostes a les necessi tats de la ciutadania.”   
 
Francesc Deulofeu ha emmarcat l’acord en el context econòmic actual que “reclama als 
polítics donar prioritat a les necessitats de la ci utadania per sobre de partidismes” 
i ha assegurat que “des del primer moment s’ha treballat conjuntament amb la 
voluntat de tancar un acord.”  
 
Segons Joan Castaño, “segurament no és el pressupost de ningú al 100 per  cent, 
però el compartim perquè reforça sobretot 3 grans à mbits importants, el de 
l’educació, formació i ocupació, el de les polítiqu es socials i el de la seguretat 
ciutadana.”  
 
 
(S’adjunta document explicatiu del pressupost i inversions) 

 
 



 
 
 
Activitats diverses han omplert les places i carrer s de Sant Celoni i la Batllòria per 
celebrar el Sant Jordi  
 
Sant Celoni i la Batllòria han viscut un cap de setmana ple d’activitats per celebrar les 
festes de Sant Jordi que s’han comptat amb un gran nivell de participació ciutadana. 
Segons el regidor de Cultura, Jordi Cuminal, les festes de Sant Jordi d’enguany  “posen 
de manifest la ferma voluntat catalanista del gover n municipal: reforçant la diada 
de la llengua amb Sant Jordi, la diada dels Països catalans amb Sant Joan i la 
Diada nacional amb l’11 de setembre.”  
 
El divendres 23 d’abril la Plaça de la Vila de Sant Celoni es van omplir de parades de 
llibres i roses. A les 6 de la tarda, el CF d’Adults va presentar el 20è número de la 
revista Suar tinta ; l’acte va comptar amb la intervenció de l’escriptor celoní Pau Gener i 
l’alumnat. 
 
 
La plaça de l’església s’omple de gom a gom, per po der assistir a la posada en 
escena de la Llegenda d’una espasa 
Més de 10 entitats es van unir el passat divendres 23 d’abril per donar vida a la llegenda 
d’una espasa, l’espectacle commemoratiu del Vè Aniversari del Centre Municipal 
d’Expressió basat en el personatge mític celoní Soler de Vilardell. 
  
Més de 350 persones entre músics, cantaires i actors van arrencar els aplaudiments de 
les més de 1500 persones que s’havien aplegat a la plaça de l’església per viure de prop 
l’esdeveniment. 
 
L’espectacle, fugaç però intens, va durar 40 minuts, al llarg dels quals es va poder veure 
accions teatrals, ombres xineses, projeccions d’ombres sobre la façana de l’església, 
efectes de foc, el drac enmig d’un ball de bastons, tot plegat enllaçat per la música de 
l’orquestra i el cor formats per 140 músics, i el cor infantil amb 130 nens i nenes animant 
amb veus i moviments tota l’acció. 
 
Durant la presentació de la llegenda d’una espasa, l’alcalde, Francesc Deulofeu, 
acompanyat de la directora del Centre Municipal d’Expressió, M. del Puig Ferrer va 
destacar que “Sant Celoni té importants elements del patrimoni, els esgrafiats de 
l’església, la torre de la Força, el Montnegre, el Montseny i avui posem en valor un 
nou element:  la llegenda del Soler de Vilardell”.  
 
Totes les imatges a : http://www.santceloni.cat/album.php?id=5915 
 
 
 
El dissabte 24 d’abril a Sant Celoni 2a Trobada Ter ritorial de Bestiari Popular i 
Festiu “El Zoo del Vallès Maresme” 
El dissabte 24 d’abril, a la tarda, a la plaça del Bestiar es varen concentrar uns 300 
representants de diferents colles de diables acompanyats dels timbals i el seu bestiari 
festiu i popular i amb la pancarta dels 20 anys de celebració de la Colla de Diables de 
Sant Celoni “Foc i Festa”.  A partir de les 8 del vespre, molts celonins i celonines van 
veure el Mar de Foc de les diferents bèsties participants i van seguir el cercavila fins la 
plaça de la Vila. Mentre hi havia la concentració del bestiari, la Plaça de la Vila està plena 
d’infants que gaudien dels tallers i el drac inflable. 



 
A més de gresca i moguda al carrer, música, poesia i patrimoni   
L’Agrupació Sardanista Baix Montseny va convidar a la pianista i compositora Montserrat 
Pujolar que davant d’un trentena de persones va explicar “l’Art de compondre una 
sardana”. La compositora de manera molt didàctica va anar explicant algunes de les 
seves fonts d’inspiració i les diferents varietats de sardanes que ha anat component 
(melòdiques, cantades, més rítmiques...). 
 
La música acompanyada de poesia va seguir a can Ramis on unes quaranta persones 
varen gaudir de l’espectacle “Mar blava, mar verda, mar escumejanta !”. Jaume 
Calatayud, acompanyat de la guitarra de Vicente Monera, van recitar poemes i prosa de 
Foix, Martí Pol, Sagarra, Pla, Costa i Llobera, Pere Quart i Maragall.  
 
A les 9 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu la Coral Briançó i els Ministrils (grup de 
flauta de bec i percussió) van repassar poesia i música del Renaixement davant 150 
persones. 
 
Amb la finalitat de donar a conèixer el patrimoni del municipi es varen organitzar visites 
guiades a Sant Celoni i la Batllòria. El dissabte 24 d’abril unes 30 persones van seguir la 
visita del tècnic municipal i historiador local Josep M. Abril Pertegàs i la Força. Un 
passeig pel Sant celoni medieval. Itinerari per Sant Martí de Pertegàs, la Rectoria Vella, 
la Força o muralla medieval i Sant Ponç. Diumenge a la tarda, 40 persones van seguir 
l’església parroquial de Sant Martí i l’esplendor del barroc.  
 
El diumenge 25 d’abril, cercavila amb Lo Monstre i castells a la Plaça de la Vila  
L’assolellat matí del diumenge, a la plaça de la Vila, es va poder veure com Lo Monstre, 
un titella de fusta preciós, un drac que podia moure fins i tot les parpelles i la llengua, es 
despertava mandrós, no volia caminar, buscava les carícies del públic es posava content 
perquè la gent l’havia vingut a veure, menjava, bevia aigua, esternudava i fins i tot 
volava. Gran i petits van poder gaudir-ne, acompanyant-lo a donar una volta fins la plaça 
de l’Església i posant-lo a dormir de nou a la plaça de la Vila quan, els Xics de Granollers 
i els Nens del Vendrell ja omplien la plaça tibant faixes i escalfant motors per començar la 
seva actuació; 3 rondes de dos castells cada una, on els Xics van descarregar castells 
com el 3 i el 4 de 7, el 4 de 6 amb agulla, dos pilars de 4 d’inici i el primer espat de 5 de 
la temporada; per la seva banda els Nens del Vendrell van descarregar un pilar de 4, el 3 
de 7, el 5 de 6 , el 4 de 6 i el pilar de cinc. 
 
 
Sant Jordi a la Batllòria 
El dijous 22 abril, al Centre Cívic del carrer Major es va presentar el llibre de La Batllòria i 
la Tordera. Una història inseparable”. Els autors Gemma Estany, Martí Boada i Geòrgia 
Rodoreda van compartir coneixement i experiència amb una cinquantena de persones 
assistents. 
 
Durant el dia de Sant Jordi molts infants acompanyats de familiars van gaudir de l’hora 
del conte “la llegenda de Sant Jordi” amb el grup Hi havia una vegada... 
 
El plat fort d’aquest dies va ser el dissabte 24 d’abril amb la catifa floral i l’arrosssada 
organitzada per la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria en motiu del seu 20è 
aniversari. A l’arrossada no va quedar cap tiquet, 160 persones varen dinar un molt bon 
arròs. A l’àpat hi va assistir l’alcalde, la regidora de seguretat ciutadana i el president del 
Consell del poble. Tot i que varen caure quatre gotes, el temps va acompanyar.  
 



Abans de l’arrossada va tenir lloc la visita guiada pel patrimoni arquitectònic i cultural de 
la Batllòria. La festa va acabar amb l’animació infantil del Pica Picarol i la presentació del 
llibre de Daniel Rangil “Històries i llegendes de l’any vuit. Recull de cultura oral del 
Montnegre”. 
 
 
 
L’Orquestra Metropol portarà Concert i Ball a l’Ate neu aquest diumenge  
 
Diumenge a les 6 de la tarda l’Ateneu acollirà una nova sessió de Concert i Ball, en 
aquesta ocasió, amb l’Orquestra Metropol. Dins la programació A l’Ateneu, cada primer 
diumenge de mes, la Sala Gran de l’Ateneu acull amb una gran resposta de públic, 
concert seguit de ball, amb l’entrada a 7 €. El 6 de juny serà el torn de l’Orquestra 
Selvatana.  
 

 

Nova sessió de Cinema comentat a l’Ateneu amb Tais Toi (que te calles!) 
 
Tais Toi (Que te calles!)  és la pel·lícula escollida per aquest divendres a les 9 del vespre 
a la Sala petita de l’Ateneu dins el cicle de Cinema comentat dedicat a la comèdia. Les 
sessions són gratuïtes i les condueix Jesús Pacheco. D’aquesta manera es tanca el cicle 
que va començar el 29 de gener. 

 
 
Dilluns 3 de maig: nova prova de sirenes d’accident  químic  
 
Dilluns 3 de maig tindrà lloc una nova prova de sirenes d'avís d'accident químic a 
diferents ciutats catalanes, entre elles Sant Celoni i la Batllòria organitzada per la 
Direcció General de Protecció Civil de la Generlalitat de Catalunya. L'inici previst és a les 
11 i el final a les 11.10 h aproximadament. Els ciutadans no han de fer res , només es 
tracta de controlar la potència de les sirenes de cara a reajustar-les si cal i familiaritzar-se 
amb el so.  
Durant aquesta setmana, els ciutadans de Sant Celoni i la Batllòria han començat a rebre 
a casa un tríptic informatiu sobre la prova de sirenes.   
 

S’obren les inscripcions per la primera fira de mús ica de Sant Celoni, la Sound 
Celoni que es farà el 10 de juliol  
 
El 10 de juliol, Sant Celoni acollirà la seva primera fira de música, la Sound Celoni. Hi 
podrà participar persones de Sant Celoni, però també està obert a altres formacions del 
Baix Montseny, ja siguin grups de música com cantants solistes, elèctrics com acústics. 
Els inscrits se seleccionaran d’acord amb els criteris de si són locals, de l’estil de música, 
de les necessitats de sonorització i per ordre d’inscripció. És una mostra on hi pot 
participar tothom, des dels més petits als més grans i és totalment gratuïta. 
 
L’objectiu del Sound Celoni és celebrar una fira de música al carrer amb la participació 
majoritària de grups o solistes amateurs. La fira es posarà en funcionament a les 5 de la 
tarda del 10 de juliol i finalitzarà a les 10 de la nit coincidint amb l’inici de la final del 
concurs Sant Celoni Sona. Estarà ubicada a l’àrea de vianants del centre i cada 
participant disposarà d’un espai i de 30 minuts per actuar.  
 



Totes les persones que hi estigueu interessades, ja tingueu un grup de música o sigueu 
solistes, us podeu inscriure de l’1 al 15 de maig a l’Ateneu, de dilluns a dijous de 5 a 8 
del vespre o també podeu enviar la sol·licitud a l’adreça soundceloni@gmail.com. A partir 
del 16 de maig, l’organització farà saber quins seran els participants.  
 
 
 
 
 
Convocatòria Ple municipal 29 d’abril de 2010 a les  21 h 
Sessió extraordinària 
 
Ordre del dia 
 

1. Prendre coneixement de la liquidació del pressupost de 2009 i de l’informe sobre 
el compliment del Pla econòmic financer aprovat pel Ple municipal en sessió de 
28/05/2008. 
 

2. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost de la Corporació per a l’exercici de 
2010. 

 
 
 
 
Convocatòria Ple municipal 4 de maig de 2010 a les 21 h 
Sessió ordinària 
 
Ordre del dia  

I.- PART DISPOSITIVA 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 25/02/2010.  
 
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació 

relativa al canvi de classificació del sector Can Riera de l’Aigua. 
 
3. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació 

relativa a la construcció del parc de bombers a Ca l’Alsina Nou. 
 
4. Verificació, si s’escau, del text refós de la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació relativa a Can Xarando. 
 
5. Aprovació inicial, si s’escau, de l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions de Sorea SA 

desenvolupada en tres projectes constructius, segons el contracte subscrit per a la gestió del 
servei públic d’abastament d’aigua potable al nostre municipi. 

 
6. Adjudicació provisional, si s’escau, del contracte privat per a l’arrendament d’un local destinat 

a serveis municipals. 
 
7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement de crèdit i de modificació de crèdit del 

pressupost prorrogat per a 2010. 
 
8. Aprovació, si s’escau, del compromís d’elaborar l’adequació i tramitar l’aprovació del Pla local 

d’habitatge. 
 
9. Aprovació, si s’escau, de les taxes del Centre municipal d’expressió per al curs 2010-2011. 
 



10. Donar suport, si s’escau, a la iniciativa promoguda per la Federació d’Associacions d’Amics 
del Camí de Sant Jaume de Catalunya i l’Associació Gerunda de recuperació, difusió i 
senyalització del Camí de Sant Jaume al seu pas pel nostre municipi. 

 
11. Aprovar, si s’escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’acord subscrit per la 

Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, 
relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el 
marc dels plans d’ocupació local. 

 
12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP per rebutjar la 

possible instal·lació d’un “almacén temporal centralizado” (ATC) al nostre municipi, a Ascó o 
a qualsevol lloc de Catalunya. 

 
13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups municipals de la CUP i del PSC a 

favor de la recuperació de la memòria històrica. 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
14. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de Seguretat Ciutadana 

en els mesos de febrer i març de 2010. 
 
15. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de febrer i març de 2010. 
 
16. Precs i preguntes. 
 
 

 

AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  

 


