
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 10 de novembre de 2010 

 
 

• Bona participació als actes de les Festes de Sant M artí   
 

• Presentació de l’itinerari autoguiat Montnegre carener 
 

• Aquest dissabte, inauguració de l’exposició “150è a niversari del ferrocarril a 
Sant Celoni 1860-2010” 
 

• Aprovades provisionalment les ordenances fiscals pe r al 2011   
 

• Carta de resposta del conseller de Política Territo rial i Obres Públiques 
Joaquim Nadal a la petició de l’alcalde Francesc De ulofeu de retirar 
definitivament l’ARE de Can Riera de l’Aigua 
 

• Música tradicional catalana amb Folkincats aquest d issabte a l’Ateneu dins 
la progrmació Entrefestes 

• Curs d’Auxiliar de gerontologia i atenció personal a discapacitats. Sessió 
informativa el 16 de novembre a les 10 h del matí a  Sax Sala  

 

 

Bona participació als actes de les Festes de Sant M artí 2010 
 
Aquest dissabte inauguració de l’exposició “150è an iversari del ferrocarril a Sant 
Celoni, 1860 – 2010” 
 

Sant Celoni acaba de celebrar les festes de Sant Martí amb molt bona participació a tots 
els actes programats. Les portes obertes al local nou de l'Àrea de Comunitat del 
divendres a la tarda va comptar amb degoteig constant de visitants interessats en 
conèixer les noves dependències municipals. 
 
El passi i xerrada de la Colla dels Geganters que tractava del camí de Santiago que van 
fer els nostres gegants aquest estiu va ser un acte molt emotiu que va omplir de gom a 
gom la sala petita de l'Ateneu. La colla va aprofitar per explicar que el 2011 celebrarà els 
seus 30 anys i ho voldrà fer amb activitats per la gent del poble. 
 
Dissabte al matí es va estrenar l' itinerari al Montnegre carener amb gairebé una trentena 
de participants. Pel que fa al Mercat de l'intercanvi, va tenir molt bona acollida entre els 
celonins i ja es va consolidant. A més de les parades d'objectes diversos, també hi havia 



una parada on es podia adoptar animals abandonats. El concert dels Amics de les Arts 
va ser tot un èxit amb prop d'un miler de persones que van omplir a vessar l’Ateneu. 

El diumenge es van poder celebrar tots els actes previstos tot i el temps que va alguna 
hora d'inici de les activitats. Diumenge el matí precisament es va portar a terme la final 
de la 4a Lliga Intercomarcal d'Engaxalls amateur i el celoní Santi Collboni es va 
proclamar el campió!  

Imatges de les festes Sant  Martí: http://www.santceloni.cat/document.php?id=6782 

 
 
Presentació de l’itinerari autoguiat Montnegre carener 
 
El dissabte, 6 de novembre de 2010, dins els actes de les Festes de Sant Martí de Sant 
Celoni, es va presentar l’itinerari autoguiat Montnegre carener. Es tracta d’una excursió 
senyalitzada que s’inicia a Sant Martí de Montnegre, s’enfila a la carena fins al turó més 
alt del massís i retorna tot passant pel singular indret de Santa Maria de Montnegre.  
De la mà d’en Joan Manel Riera, un especialista en educació ambiental i bon coneixedor 
del Parc del Montnegre i el Corredor, unes 25 persones vam fer la passejada descobrint 
un dels paisatges més peculiars del massís: pissarres sobre granits que li confereixen 
una altitud suficient perquè aparegui un microclima frescal i humit i una vegetació i una 
fauna de caràcter centreeuropeu vora el mar Mediterrani. També es va poder descobrir 
com les activitats humanes han modelat aquest magnífic paisatge, com ara amb la 
introducció de les perxades de castanyers. 
 
Va ser una excursió plena dels colors de la tardor. Abans de començar a caminar es va 
fer un acte de presentació de l’itinerari en el qual l’Alcalde de Sant Celoni, Francesc 
Deulofeu, va donar la benvinguda i, juntament amb la Modesta Iglesias com a 
representant de la Diputació de Barcelona, va agrair i mostrar la seva satisfacció per 
disposar d’un nou sender senyalitzat al municipi de Sant Celoni. 
 
(Autor imatge: Alfons Raspall) 
 
 
Inauguració de l’exposició “150è aniversari del fer rocarril a Sant Celoni, 1860 –  
2010”  
 
L’arribada del ferrocarril a Sant Celoni, l’any 1869, va suposar importants canvis a la vila. 
Un augment de la població, ja que les importants obres d’infraestructures (ponts) i 
moviment de terres (terraplens per anivellar les vies) van atreure i ocupar una gran 
quantitat de mà d’obra durant uns quants d’anys. La construcció de l’estació, ubicada al 
final del carrer actual de Sant Martí va impulsar el creixement del nucli urbà cap a 
aquesta zona. El ferrocarril també va ser l’element que va desvetllar i impulsar el procés 
d’industrialització local, ja que va esdevenir el principal sistema de transport terrestre, a 
causa del baix cost i la gran capacitat dels vagons.  
 
Dissabte, 13 de novembre, a les 7 de la tarda, a la Rectoria Vella 
Inauguració de l’exposició “150è aniversari de l’arribada del ferrocarril a Sant celoni 1860 
– 2010” amb una xerrada a càrrec de Salvador Socias, antic factor de l’estació, i 
l’historiador Josep M. Abril. 
 
(S’ajunten imatges)  
 



Aprovades provisionalment les ordenances fiscals pe r al 2011 que representen una 
congelació de taxes i impostos    
 
El darrer Ple municipal va aprovar provisionalment les ordenances fiscals per al 2011 
amb els vots favorables dels tres grups municipals. Segons va explicar el regidor 
d’Economia, Carles Mas, la proposta de l’equip de govern es basa en  la contenció 
d’impostos i taxes i, per tant, només s’aplicarà un increment del  2,4% segons la inflació 
interanual a Catalunya el mes de setembre (tret de l’Impost de Vehicles de tracció 
mecànica, el de Construccions, instal·lacions i obres i la taxa d’escombreries que no es 
modifiquen respecte a 2010). Les bonificacions també es mantenen, i alguna s’amplia 
com la de la Deixalleria que augmenta la bonificació fins el 20 % de la taxa per impulsar 
el reciclatge.  
 
En la proposta de congelació de les taxes i impostos es pretén mantenir novament  la 
contenció dels impostos i una millora en les bonificacions socials, per tal d’afavorir a les 
famílies en l’actual marc de crisis econòmica, de la que tampoc n’escapa les finances 
municipals. 
 

 
 

Carta de resposta del conseller de Política Territo rial i Obres Públiques Joaquim 
Nadal a l’alcalde Francesc Deulofeu sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua  
 
Us adjuntem la carta de resposta del conseller Nadal a la petició de l’alcalde de Sant 
Celoni, Francesc Deulofeu, de no aprovar cap ARE en contra de la voluntat del poble.  
 
Recordem que davant l’aprovació provisional del Pla director urbanístic de les ARE del 
Vallès Oriental el 30 de setembre a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, l’alcalde 
de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, va recordar per carta el passat 18 d’octubre al 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, la seva promesa de no 
aprovar cap ARE en contra de la voluntat del poble.  
 
El conseller Nadal va fer aquesta promesa el passat mes de febrer, després que l’alcalde 
comuniqués per carta i per telèfon el resultat de la consulta popular realitzada el municipi 
en la que el 70% de celonins i celonines van votar en contra del projecte.  
 
L’alcalde demana al conseller que es retiri definitivament l’ARE de Sant Celoni del Pla 
director i que l’informi dels propers esdeveniments per tal de poder comunicar-los 
puntualment a la ciutadania.  
 
(Adjuntem còpia de la carta)  
 

 
 

Música tradicional catalana amb Folkincats aquest d issabte a l’Ateneu  

La sala petita de l’Ateneu acollirà aquest dissabte 13 de novembre a les 10 del vespre 
Folkincats, música tradicional dins el cicle Entrefestes. El concert que presenta 
FOLKINCATS se centra en la interpretació d’adaptacions de temes de la música 
tradicional dels Països Catalans realitzades pels mateixos músics del grup. El repertori 
abraça cançons populars, com ara “El Rossinyol”, “La Presó de Lleida” o “Muntanyes 
Regalades”, cançons infantils, com “La Gata i el Belitre”, i melodies de danses 
tradicionals, com les jotes i fandangos de les Illes Balears, o danses catalanes com el 
“Ball Pla”.  



 
David Salleras, saxo  
Oriol Saña, violí  
Albert Bello, guitarra  
Oriol González, contrabaix 
 

 
Curs d’Auxiliar de gerontologia i atenció personal a discapacitats  
Sessió informativa el 16 de novembre a les 10 h a S ax Sala 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i la Fundació Pere Tarrés, amb el finançament de la Caixa,  
posen en marxa un curs d’auxiliars gerontòlegs de 450 hores de durada. Aquest curs, 
adreçat preferentment a persones majors de 25 anys, s’iniciarà el 13 de desembre i 
tindrà una durada de 5 mesos en horari de matí. Durant quatre mesos es rep formació 
teòrica i el cinquè mes es realitzaran estades de pràctiques de 80 hores en centres 
sociosanitaris i residències de la zona. 
 
Les persones interessades en participar-hi, poden assistir a la sessió informativa que es 
farà al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala el 16 de novembre a 
les 10 h , o bé enviar un correu a formacio@santceloni.cat 

 
 
AGENDA 

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


