
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 13 d’octubre de 2010 

 
 

• Acords del ple municipal celebrat el 7 d’octubre de  2010:  Reconeixement a 
la tasca de Martí Boada com a impulsor del Museu de l Bosc;  Aprovat el 
projecte d’obres de la 4a fase de rehabilitació de Can Ramis; Endavant el 
pavelló polivalent a la Batllòria  

• Uns 150 alumnes celonins de 3er d’ESO acompanyats p er la Policia local 
fan educació vial a Honda Institut de Seguretat 

• Obertes les inscripcions a la 13a edició del Volunt ariat per la llengua 

• Catalunya contra el càncer de Sant Celoni organitza  diversos actes per 
commemorar el Dia internacional contra el càncer de  mama 

• AGENDA 

 

 
 
Acords del ple municipal celebrat el 7 d’octubre de  2010 

 
El ple municipal del dijous va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit del pressupost 
municipal destinada a finançar la redacció del projecte arquitectònic del Museu del Bosc 
(450.000 €); el major cost de l’obra de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell (15.000 €); major 
cost de l’obra de la Unió Batllorienca (21.000 €) i dotació econòmica per a l’obra del projecte 
de pavelló poliesportiu a la Batllòria (321.000 €). 
 
 
Reconeixement a la tasca de Martí Boada com a impul sor del Museu del Bosc  
 
Durant la sessió plenària, els grups municipals de CiU i del PSC van fer un  
reconeixement a la tasca del celoní Martí Boada, l’impulsor del projecte del Museu del 
bosc que es construirà a Sant Celoni. Tots van coincidir en destacar l’estima que aquest 
geògraf i naturalista local té envers el seu municipi i la quantitats de projectes que hi ha 
endegat com ara l’Observatori de la Tordera, que dirigeix i coordina, i diverses 
publicacions, entre molts d’altres.  
 
El ple també va manifestar la voluntat de desenvolupar les actuacions conduents a la 
creació del Museu del Bosc i de continuar en el futur, la col·laboració amb el Dr. Martí 
Boada i Juncà, en la seva condició d’ideòleg, impulsor i referent científic del projecte, en 
la direcció de l’equip tècnic juntament amb els representants de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, la promoció de les relacions institucionals i les accions de divulgació del projecte, 



el contacte amb experts en diferents disciplines d’interès per al projecte, el treball amb 
l’equip de la Fundació “La Caixa” per a la consecució del programa museogràfic, així com 
encapçalar el desenvolupament de la iniciativa d’avivament dels fills dels arbres 
monumentals, singulars i d’interès de Catalunya i els més rellevants a nivell estatal i 
internacional, endegada en el marc d’aquest projecte. 
 
 
Aprovat el projecte d’obres de la 4a fase de rehabi litació de Can Ramis  
 
El ple va aprovar per unanimitat el projecte d’obres de la 4a fase de rehabilitació de Can 
Ramis. De moment, ja s’ha executat la primera i segona fase, que eren l’enderroc de les 
edificacions existents a la part del darrere i la construcció de la sala polivalent i d’un 
magatzem. Ara s’està executant la tercera que consisteix en la construcció del nou edifici 
que acollirà la ràdio municipal i l’arranjament del pati. La quarta fase afectarà l’interior de 
l’edifici noble. De moment, doncs, tot i aprovat el projecte de la 4a fase de la rehabilitació 
de Can Ramis, s’haurà d’esperar a tirar-lo endavant quan es compti amb els recursos 
econòmics suficients. 
 
 
Endavant el pavelló polivalent a la Batllòria  
 
Per unanimitat el Ple municipal va aprovar l’actuació Pavelló poliesportiu al CEIP de la 
Batllòria, inclosa a l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 20 de juliol de 
2010 i la sol·licitud al Consell Català de l’Esport la concessió d’una subvenció per a 
aquesta actuació.  
 
L’ampliació del CEIP Montnegre de la Batllòria, que s’ha materialitzat recentment, no ha 
contemplat la construcció de l’habitual gimnàs de centre, davant la possibilitat de 
construir un pavelló poliesportiu polivalent, d’ús escolar i social.   
 
Aquesta modalitat permet mitjançant el triple cofinançament amb aportació econòmica 
del Departament d’Educació i del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, així com del propi Ajuntament, bastir un equipament d’ampli ús social que, 
sense aquest suport, resultaria difícilment assumible. 
 
La Generalitat aporta 1.300.000 € (702.355 € corresponents al Consell Català de l’Esport 
i 597.645 € corresponents al Departament d’Educació) i l’Ajuntament de Sant Celoni  
821.000 € (500.000 € previstos en el pressupost municipal d’enguany i 321.000 € 
inclosos en la modificació de crèdit aprovada). 
 
 
Uns 150 alumnes celonins de 3er d’ESO acompanyats p er la Policia local fan 
educació vial a Honda Institut de Seguretat  
 
Des d’avui dimecres i fins aquest divendres, uns 150 alumnes de tercer d’ESO del 
Col·legi la Salle i de l’IES Baix Montseny  participen a una classe teòrico-pràctic a les 
instal·lacions d’Honda Institut de Seguretat, a Santa Perpètua de Mogoda. La jornada, 
coordinada a nivell municipal per la Policia local, comença amb una classe teòrica sobre 
les tècniques i normes bàsiques de conducció de motocicletes, una prova al simulador de 
conducció i, finalment, la part pràctica al circuit.    
 
L’octubre de 2009, els alumnes celonins van ser els primers de tot Catalunya a participar 
en aquestes jornades a les recent estrenades instal·lacions d’Honda.  
 



 
Obertes les inscripcions a la 13a edició del Volunt ariat per la llengua  
 
Ja s’han obert les inscripcions a la 13a edició del programa Voluntariat per la llengua a 
Sant Celoni. Aquesta iniciativa posa en contacte una persona que parla català de manera 
habitual amb una altra que, tot i tenir els coneixements bàsics per parlar-lo, encara no 
s’ha atrevit a usar-lo.  
 
El Voluntariat per la Llengua va adreçat a persones majors de 18 anys i suposa un 
compromís mínim de 10 hores, una a la setmana durant 10 setmanes. Les dues 
persones es troben per parlar de qualsevol tema que vulguin.  
 
Per informar-se o inscriure’s cal adreçar-se a l’Oficina de Català de Sant Celoni durant 
aquest mes, a la Rectoria Vella (de dilluns a divendres de 9 del matí a 12 del migdia. Tel 
93 864 12 13).  
 
 
Catalunya contra el càncer de Sant Celoni organitza  diversos actes per 
commemorar el Dia internacional contra el càncer de  mama 
 
L’Associació Catalunya contra el càncer organitza diversos actes per commemorar el Dia 
Internacional contra el càncer de mama. El primer serà aquest divendres a les 6 de la 
tarda a la Sala Unimm, del carrer Sant Josep, 87 i consistirà en una xerrada sobre quin 
paper juga la informació en la lluita contra aquesta malaltia. Anirà a càrrec del doctor 
Miquel prats, professor de cirurgia. A més, també hi  assistirà el doctor Enric Pous.  
 
Dissabte matí i tarda, hi hauran parades informatives a la plaça de la Vila, amb animació 
a càrrec dels gegants i bastoners de Sant Celoni. A les 8 del vespre, igual que l’any 
passat, s’il·luminarà la façana de l’ajuntament amb el color del dia contra el càncer de 
mama, el rosa.  
 
Per tancar els actes de lluita contra el càncer de mama, dimarts dia 19 hi haurà una taula 
informativa a l’Hospital de Sant Celoni de 10 a 12 i de 3 a 6 de la tarda.  
 

AGENDA 

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


