
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 22 de desembre de 2010 

 
• Lliurament dels premis del 1r Concurs de fotografia  Bosc, Cuina i Patrimoni. 

1.400 persones visiten l’oficina de turisme en el s eu primer any d’obertura 
 

• Valoració positiva de la I Fira de Nadal de Sant Ce loni. El tren de Nadal va 
anar ple els dos dies 
 

• La Batllòria omple per Festa Major! 
 

• Les obres de millora del carrer Abat Oliba s’aturen  per Nadal 
 

• Convocatòria Sessió ordinària Ple municipal 22 de d esembre de 2010 a les 
21 h. Ordre del dia  

• AGENDA 
 

 
 
Lliurament dels premis del 1r Concurs de fotografia  Bosc, Cuina i Patrimoni 
1.400 persones visiten l’oficina de turisme en el s eu primer any d’obertura 
 
El diumenge 19 de desembre, l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu va fer entrega 
dels premis als guanyadors del 1r Concurs de fotografia Bosc, cuina i patrimoni. En 
aquesta primera edició del concurs organitzat per l’Oficina de turisme de Sant Celoni s’hi 
van presentar més de 30 fotografies.  
 
Els primers premis de cadascuna de les tres categories participants consistien en un 
sopar i una nit d’hotel amb esmorzar a l’hotel Cal Batlle de Sant Celoni. Els segons 
premis estaven patrocinats pels restaurants La Parra i El Cruce de Sant Celoni que van 
oferir als guanyadors un sopar per a dues persones. I als guanyadors del tercer premi 
se’ls va obsequiar amb un llibre del cuiner Santi Santamaria, del restaurant El Racó de 
can Fabes. Tots els guanyadors gaudiran també d’un abonament per a la temporada de 
teatre, música i dansa A l’ateneu. 
 
Les fotografies guanyadores es poden veure al web de l’Ajuntament 
www.santceloni.cat/turisme i totes les fotografies participants estaran exposades a 
l’Oficina de turisme durant les festes nadalenques. 
 
Categoria Bosc: 
1r. Claror de Jordi Novell 
2n. La riera de Gualba de Susanna Cobos 
3r. Marina Baixas 
 
Categoria Cuina: 



1r. Amor a la cuina de Laura Llopis 
El segon i tercer premi van quedar deserts. 
 
Categoria Patrimoni: 
1r. Pont trencat arc gòtic d’Àngel Gallardo 
2n. Dinàmic de Daniel Florin 
3r. La torre de la Força de Jaume Coris 
 
Durant l’acte, es van presentar les dades del primer semestre de funcionament de 
l’Oficina de turisme que des de la seva inauguració a finals del mes de maig ha atès prop 
de 1400 visitants. D’aquestes dades, destaquen els visitants de mitjana edat (de 30 a 50 
anys: 822, un 60%). Pel que fa a la procedència, el 30% són de l’àrea metropolitana de 
Barcelona i, en segon lloc, de Sant Celoni mateix (26,5%). En aquest sentit, cal destacar 
les 66 persones procedents de França o les 51 de la resta d’Europa i les 14 de la resta 
del món. El principal motiu és la visita als parcs naturals (28%), seguit de la visita al 
municipi (20%) i, a continuació, la visita a l’oficina en sí, que també ha despertat molta 
curiositat (13%). D’aquestes 1.395 persones, el 73% hi ha acudit amb amics o família, el 
16,5% sols i el 10,5% en grup organitzat. Malgrat que aquestes xifres són molt positives, 
cal tenir en compte que només 181 dels 1.395 visitants han pernoctat a Sant Celoni. 
 
En el marc del lliurament dels premis del Concurs de fotografies, es va presentar també 
el nou web de turisme www.santceloni.cat/turisme que s’ha adaptat a la marca turística 
Sant Celoni. Bosc, cuina i patrimoni i s’ha estructurat al voltant de quatre grans apartats 
per facilitar als visitants la recerca de la informació bàsica sobre l’oferta turística i cultural 
de Sant Celoni, l’oferta gastronòmica i d’allotjaments i la informació pràctica. 
 
 
S’adjunten imatges 
 
 
 
Valoració positiva de la I Fira de Nadal de Sant Ce loni  
El tren de Nadal va anar ple els dos dies 
 
El diumenge 19 de desembre més de 60 comerços i artesans de Sant Celoni van 
participar en la I Fira de Nadal. Durant tot el dia, nombroses persones van recórrer les 
parades que s’ubicaven pels principals carrers de vianants del centre la vila i van poder 
triar i remenar entre les ofertes i els productes que els comerços ens ofereixen per 
aquestes festes de Nadal. La coincidència de la data amb la Marató de TV3 va afavorir la 
realització de múltiples activitats que al llarg del dia van omplir la plaça de la Vila amb 
finalitats solidàries. 
 
A més, durant tot el cap de setmana un tren turístic va transportar gent del Pavelló a la 
Plaça de la Vila, ple de gom a gom. El tren tenia parades al Camp d’Esports, la Policia 
local, al carrer Campins amb Avinguda Verge del Puig, Plaça Mercè Rodoreda (Av, de la 
Pau) i Plaça Comte del Montseny.  
 
 
 
La Batllòria omple per Festa Major  
 
La Batllòria va omplir durant els tres dies de Festa Major d’hivern. El programa elaborat 
per entitats, Consell de Poble i ajuntament va aconseguir atraure gent a totes les 
activitats. 



 
Un dels actes a destacar van ser les portes obertes a l’escola Montnegre que ha estrenat 
instal·lacions aquest curs. La 2a Fira Nadalenca de l’Esperança també va rebre dissabte 
molts visitants.  
 
S’ajunten imatges 
 
 
 
Les obres de millora del carrer Abat Oliba s’aturen  per Nadal  
 
Les obres de millora al carrer Abat Oliba s’aturaran durant les Festes de Nadal, 
concretament, del 22 de desembre al 9 de gener, tal i com l’ajuntament  va acordar amb 
els botiguers.  
 
Tot l’àmbit ja està pràcticament formigonat per garantir un pas tranquil pels vianants, tret 
de l’espai on s’instal·laran els contenidors soterrats. Durant aquest dies, l’aparcament del 
carrer Santa Fe estarà operatiu amb accés d’entrada i sortida per la cantonada de la 
Policia local, tal i com s’està fent des de l’inici de les obres.  
 
De moment, les canalitzacions soterrades ja estan gairebé acabades a falta de la 
connexió de baixa tensió i telefonia. Quan es reprenguin les obres, s’instal·larà 
l’enllumenat públic, s’acabarà la pavimentació i es condicionarà amb el mobiliari urbà. 
Aquests treballs duraran uns dos mesos.  
 
 
 
Convocatòria Sessió ordinària Ple municipal 22 de d esembre de 2010 a les 21 h  
Ordre del dia  
 

I.- PART DISPOSITIVA 

 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 7 d’octubre i 3 de novembre de 2010. 
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 pròrroga del contracte per a la gestió dels serveis de recollida de 

residus i neteja viària del municipi de Sant Celoni. 
4. Donar conformitat, si s’escau, a la proposta per a l’acceptació de la cessió de les obres 

d’urbanització de Royal Park. 
5. Aprovació inicial, si s’escau, de la tercera modificació de crèdit del pressupost de la 

Corporació per a l’exercici de 2010. 
6. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a la modificació de les Ordenances 

fiscals per a l’exercici de 2011 i aprovació definitiva de les mateixes. 
7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança de policia i bon govern en 

quant a requeriments tècnics dels limitadors de sorolls. 
8. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal d’aquesta 

Corporació, amb la supressió d’una plaça de tècnic/a superior de Recursos Humans.  
9. Reconeixement, si s’escau, de la compatibilitat d’un funcionari per exercir una activitat en el 

sector privat. 
10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC per a la reducció 

de l’horari de tancament de la discoteca “4”. 
11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC de Sant Celoni i la 

Batllòria per condemnar l’atac marroquí al poble sahrauí. 



12. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP pel dret a 
l’habitatge enfront els llançaments dels seus domicilis dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la 
Batllòria. 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

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

en els mesos de setembre, octubre i novembre de 2010. 
14. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de setembre, octubre i novembre de 2010. 
15. Precs i preguntes. 
 

 

AGENDA 

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


