
 

 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 23 de febrer de 2011 

 
 

• Inauguració de la rehabilitació de Can Bruguera de la Batllòria aquest 
diumenge a les 12 h  
 

• Més de 50 persones participen a la primera reunió p er preparar la Festa 
Major de setembre 
 

• Portes obertes a la nova nau d’Espai Públic aquest divendres de 5 a 7 de la 
tarda. L’acte s’havia de realitzar divendres passat  però es va ajornar amb 
motiu de les 24 hores de dol oficial per la mort de  Santi Santamaria 
 

• L’Ajuntament ofereix un programa d'arranjament d'ha bitatges per millorar 
les condicions de seguretat i accessibilitat. Fins a finals de març es pot 
sol·licitar a l’Oficina Local d’Habitatge 

 
• Presentació del llibre El carboneig. Quan el record encara és viu  de Josep 

Maria Panareda i Josep Masnou aquest divendres a l’ Ateneu. La llibreria 
Alguer 7 i l’Ajuntament organitzen de forma conjunt a presentacions de 
llibres per part dels seus autors l’últim divendres  de cada mes  
 

• Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries aquest  dissabte a l’Ateneu  
 

• Punt 7 ràdio Sant Celoni emetrà ONESCAT, un curs de  català inicial  
 

• Banc de sang aquest divendres i dissabte a Can Rami s 
 

• Ordre del dia del Ple municipal convocat per dijous  24 de febrer a les 21 h 
 

• AGENDA 
 

 
 
Inauguració de la rehabilitació de Can Bruguera de la Batllòria aquest diumenge a 
les 12 h  
 
Aquest diumenge a les 12 del migdia tindrà lloc l’acte d’inauguració de la rehabilitació de 
Can Bruguera, un dels edificis batlloriencs més emblemàtics que formava part de l’antic 
casal dels Gualba, senyors del Montnegre (segles XV-XVI). L’acte comptarà amb la 
presència del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, del Director 
de l’Observatori de la Tordera, Martí Boada, a més de l’alcalde de Sant Celoni, Francesc 
Deulofeu i del President del Consell de Poble de la Batllòria, Manel Bueno.  
 



 

 

 
Les obres han consistit en el condicionament de part de la planta baixa de l'edifici de 68 
m2 amb una zona de treball, amb accés des del carrer Major de la Batllòria i una zona 
auxiliar de magatzem i serveis, l’arranjament de les façanes i el pati.  
 
La planta baixa de Can Bruguera s’ha adequat per acollir-hi l’Observatori de la Tordera, 
un projecte impulsat des del 1996 per l’ajuntament de Sant Celoni en conveni amb 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua que s’encarrega de fer el seguiment continuat 
dels indicadors socioecològics a la conca de la Tordera. Així mateix, podria acollir un 
punt d’informació turística o d’informació del Montnegre.  Les  obres s’han finançat amb 
Fons Estatal d'Ocupació Local i Sostenibilitat amb un pressupost de 130 mil euros. 

 
 
L’Observatori de la Tordera  
 
L’Observatori de la Tordera és un projecte que va néixer amb l’objecte d’establir un 
sistema integrat de seguiment de la qualitat de l’entorn fluvial i de la sostenibilitat de la 
conca i portar-lo a terme. Aquest sistema es focalitza en el registre continuat de 
paràmetres socioecològics per tal d’obtenir sèries prolongades en el temps que permeten 
interpretar processos de canvi ambiental i avaluar l’estat de conservació de la conca. 

Per a aquest fi, periòdicament es recull informació de l’estat biològic, hidrològic i social, 
amb la qual s’analitza la qualitat socioambiental de la conca i se n’identifiquen les 
tendències mitjançant indicadors. Aquest fet es complementa amb l'elaboració d'un 
sistema d'informació per facilitar la integració i l’intercanvi dels resultats obtinguts. 
L’Observatori de la Tordera  també desenvolupa una estratègia d’educació ambiental, 
formació acadèmica de personal investigador i comunicació per a la difusió dels resultats 
obtinguts, per generar processos d’aprenentatge social entorn a la gestió integrada de la 
conca de la Tordera. 

Els estudis de seguiment dels rius a llarg termini són escassos, sobretot en zones de 
clima mediterrani. A Catalunya, L’Observatori de la Tordera desenvolupa la seva activitat 
des de 1996 a través de convenis de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
i l’Ajuntament de Sant Celoni. 

Sempre sota la direcció del Dr. Martí Boada i Juncà, professor titular i investigador del 
Departament de Geografia i de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la 
UAB, L’Observatori de la Tordera ha estat acollit per aquesta institució, cosa que ha fet 
possible un suport científic al seguiment i recerca en els diferents àmbits de treball, així 
com disposar d’una plataforma per a la realització de pràctiques acadèmiques i de 
formació de personal investigador.  

Els convenis amb l’ACA han estat també fonamentals, perquè han nodrit el projecte de 
criteris i indicacions en relació a la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), així com de les 
necessitats econòmiques bàsiques. 

L’Ajuntament de Sant Celoni ha donat suport a L’Observatori de la Tordera des dels seus 
inicis, i ha posat a la seva disposició recursos humans, tècnics i infraestructura. 

L’Observatori de la Tordera compta també amb el recolzament d’altres entitats 
municipals i regionals, com el Consell Comarcal de la Selva, els ajuntaments d’Arbúcies i 
d’Hostalric, i la col·laboració activa d’altres universitats com la Universitat de Girona 
(UdG) i la Universitat de Barcelona (UB). 



 

 

La singularitat de l’Observatori es deu, doncs, tant a la interdisciplinarietat de les línies de 
recerca sobre les quals es fan seguiments específics com a la participació d’un ampli 
ventall d’actors i d’entitats d’àmbit local i regional. 

Les línies de seguiment consolidades són les següents: 

- Paràmetres fisicoquímics 

- Hidrogeologia 

- Algues diatomees 

- Macròfits (prova pilot el 2010) 

- Vegetació de ribera 

- Macroinvertebrats 

- Peixos 

- Amfibis 

- Ocells 

- Mamífers (quiròpters –ratpenats-) 

- Dimensió social 

- Sistema d’informació geogràfica 

- Educació ambiental i comunicació 

 
 
 

Més de 50 persones participen a la primera reunió p er preparar la Festa Major de 
setembre  

Més de cinquanta persones representants diferents entitats del municipi van participar a 
la reunió del tret de sortida de la Festa Major 2011 que va tenir lloc dilluns a la Rectoria 
Vella.  Durant la reunió, es van exposar els objectius, la proposta de programa, les 
comissions de treball i el calendari de reunions. Entre els aspectes més rellevants que es 
varen tractar destaca la voluntat de mantenir una oferta diversa d’activitats pensada per a 
totes les edats i l’objectiu de reforçar la participació i la implicació dels col·lectius, 
especialment els joves, i les entitats a les diferents comissions de treball.  

La programació de la Festa Major s’iniciarà el cap de setmana del 27 i 28 d’agost amb 
l’acapte de sang, el 3 i 4 de setembre es duran a terme actes per commemorar el 30è 
aniversari de la Colla de Geganters i el plat fort de la festa arribarà el 9, 10, 11 i 12 de 
setembre. Totes les entitats que vulguin incloure algun acte en el programa de la festa 
tenen fins el 17 de juny per proposar-ho. 

L’alcalde Francesc Deulofeu va agrair el treball i la predisposició de les persones i les 
entitats per la feina feta a la darrera festa major i els va animar a “continuar aportant el 
seu gra de sorra per mantenir una festa tan popular  com la nostra, amb Senys i 
Negres sempre presents gràcies a la implicació, des  del primer moment, de les 
persones i les entitats”.   

(S’adjunta imatge) 



 

 

 

 
Portes obertes a la nova nau d’Espai Públic aquest divendres de 5 a 7 de la tarda  
L’acte s’havia de realitzar divendres passat però e s va ajornar amb motiu de les 24 
hores de dol oficial per la mort de Santi Santamari a 
 
Les colles municipals d’instal·lacions, jardineria i obres ja disposen finalment d’un espai 
en condicions. Aquest mes de febrer han deixat la Cambra Agrària i s’han  traslladat  a la 
nau 9-11 del carrer de Can Draper, a la zona de Can Pàmies, al costat de la Tordera. 
Divendres 25 de febrer de 17 a 19 h obriran les portes a tothom qui vulgui visitar les 
instal·lacions. L’acte s’havia de realitzar divendres passat però es va ajornar amb motiu 
de les 24 hores de dol oficial decretat pel Ple Municipal per la mort de Santi Santamaria. 
 
La nau té una superfície construïda de prop de mil metres quadrats. A la planta baixa, hi 
ha l’espai de magatzems pels diversos oficis i una zona d'aparcament pels vehicles. A la 
planta altell hi ha els vestidors pel personal, una sala de descans, magatzem general i 
una petita oficina. A l'exterior disposa de zones d'aparcament obertes. El cost del 
projecte i l’obra ha estat de 422 mil euros més IVA.  
 

 
L’Ajuntament ofereix un programa d'arranjament d'ha bitatges per millorar les 
condicions de seguretat i accessibilitat  
Fins a finals de març es pot sol·licitar a l’Oficin a Local d’Habitatge 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ofereix un Programa d’Arranjaments d’Habitatges pensat 
per efectuar reformes bàsiques i d'adaptació funcional a habitatges de cara a millorar les 
condicions de seguretat, habitabilitat i accessibilitat. L'any 2010, l'Ajuntament ja va dur a 
terme obres de reforma i adaptació a 11 habitatges de persones grans dependents amb 
problemes de mobilitat dins del mateix programa. 
 
La majoria de les intervencions han estat: adaptació de la banyera o dutxa; col·locació 
d'agafadors, barres de recolzament, passamans i seients de bany; adaptació del vàter; 
arranjament de finestres o portes que no tanquen bé o tenen filtracions d'aire; 
arranjament de persianes o substitució de la cinta; canvi d'aixetes. 
 
Poden ser beneficiaris d'aquest programa persones i famílies amb pocs ingressos, 
especialment gent gran, persones amb limitacions d’autonomia, etc... i propietaris a canvi 
de posar el seu habitatge a la Borsa de lloguer de l’Oficina Local d'Habitatge. La 
participació de les persones interessades queda subjecta als següents requisits: Màxim 
d'ingressos de  4,21 vegades l’IRSC (41.519,97 euros en còmput anual, pot variar en 
funció del nombre de persones que formin la unitat de convivència). 

Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina Local d'Habitatge des d’on es valorarà la 
prioritat en funció de les necessitats i recursos econòmics disponibles en el programa i es 
farà una visita de valoració al domicili. La documentació necessària és la següent: Fitxa 
de sol·licitud on es detalli proposta d'arranjaments en l'habitatge (la trobareu a l'Oficina 
Local d'Habitatge); NIF / NIE de tots els membres de la unitat de convivència i certificació 
dels ingressos actuals. 
 
El termini màxim per a presentar l’adhesió al programa finalitza el 31 de març o fins 
l'exhauriment del pressupost assignat. 
 



 

 

 
 
Presentació del llibre El carboneig. Quan el record encara és viu  de Josep Maria 
Panareda i Josep Masnou aquest divendres a l’Ateneu  
La llibreria Alguer 7 i l’Ajuntament organitzen de forma conjunta presentacions de 
llibres per part dels seus autors l’últim divendres  de cada mes  
 
Aquest divendres a les 8 del vespre a la Sala Petita de l’Ateneu es presentarà el llibre El 
carboneig. Quan el record encara és viu amb la presència dels seus autors Josep Maria 
Panareda i Josep Masnou. La biòloga i guia del parc del Montseny, Carme Clopés 
s’encarregarà de conduir l’acte. 
 
El carboneig ha estat una activitat forestal de gran importància econòmica i paisatgística 
a la muntanya catalana, que a la dècada de 1950 es va acabar gairebé de cop a 
conseqüència de la introducció de productes energètics fòssils. Aquest llibre té com a 
motiu central el seguiment del procés complet d'una carbonera, el sistema a través del 
qual s'obtenia tradicionalment el carbó vegetal. Els autors posen a l'abast del lector la 
descoberta d'una forma de aprofitament del bosc i de construcció d'un paisatge que ha 
tingut una gran tradició a tot el món mediterrani. I que, tot i la seva transcendència, és 
força desconeguda per les generacions actuals. 
 
La llibreria Alguer 7 i l’Ajuntament per mitjà de la Biblioteca l’Escorxador organitzen de 
forma conjunta presentacions de llibres per part dels seus autors l’últim divendres de 
cada mes. El 25 de març l’autora convidada serà Maria Carme Roca i la seva obra 
Escollida pels déus, un llibre sobre Empúries.  
 
 
Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries aquest  dissabte a l’Ateneu  
 
Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries oferiran aquest dissabte a l’Ateneu de Sant 
Celoni el seu espectacle “Voldria tindre el talent! Lliçó de jota i homenatge al vers cantat” 
dins la programació A l’Ateneu. L’espectacle s’ha programat a les 10 de la nit a la Sala 
Petita i té una durada prevista d’1 hora i 30 minuts. Amb aquesta obra, la companyia vol 
fer un homenatge als vells cantadors i també a la poesia efímera que s’ha escrit durant 
anys a Catalunya en les diverses formes de cant improvisat.  
 
Les entrades  es poden adquirir anticipadament al Centre Municipal d’Expressió (carrer 
Sant Josep, 18, fins dijous de 10 a 1 i de 5 a 8 del vespre) o mitja hora abans de 
l’espectacle a taquilles. El preu de l’entrada és de 12 euros pel públic en general, i 6 pels 
majors de 65 anys, els menors de 14 i els joves de 14 a 30 anys amb carnet jove. 
 
 
 
Punt 7 Ràdio Sant Celoni emetrà ONESCAT, un curs de  català inicial  
 
Punt 7 Ràdio Sant Celoni emetrà a partir del dimecres 2 de març  el programa 
ONESCAT, un curs de català inicial per ràdio adreçat a persones que acaben d’arribar a 
Catalunya i que no tenen cap coneixement de llengua catalana. El curs consta de 17 
capítols de 20 minuts de durada cada un, en els quals es tracten estructures bàsiques i 
lèxic per enfrontar-se a accions de la vida quotidiana com donar informació personal, 
anar a comprar, parlar de la família o de la feina, anar al metge o anar a buscar pis, entre 
d’altres. 
 



 

 

El programa es podrà seguir per Punt 7 Ràdio Sant Celoni  cada dimecres a 2/4 de 9  
del vespre  i cada dijous a les 8 del matí i a 2/4 de 2 del migdia , després de l’Info 7. 
 
ONESCAT és un programa elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística i 
enregistrat i produït per COMRàdio. 
 
 
Banc de sang aquest divendres i dissabte a Can Rami s 
 
El Banc de sang s’instal·larà a Can Ramis aquest cap de setmana: divendres de 5 a 9 del 
vespre i dissabte de 10 a 2 i de 5 a 9 del vespre. En aquesta mateixa campanya de 
recollida, l’any passat 194 persones van passar per Can Ramis de les quals van poder 
donar sang, 166. L’Associació de donants de sang del Vallès oriental espera poder 
superar aquesta xifra. 
 
 
Ordre del dia del Ple municipal convocat per dijous  24 de febrer  
 

I.- PART DISPOSITIVA 

 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 22 de desembre de 2010 i 17 de febrer 

de 2011. 
2. Aprovació inicial, si s’escau, del nou Reglament del servei del Centre municipal d’expressió. 
 
3. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació relativa al canvi de classificació de Can Riera de l’Aigua. 
 
4. Aprovació provisional, si s’escau, del Pla especial urbanístic i el catàleg de masies i cases 

rurals emplaçades en sòl no urbanitzable del municipi de Sant Celoni. 
 
5. Autorització, si s’escau, de la cessió a favor d’Aquagest Medio Ambiente SA del contracte 

administratiu signat amb Sorea SA per a la gestió del servei de manteniment, conservació i 
explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni. 

 
6. Aprovació, si s’escau,de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 

de Fogars de la Selva i Sant Celoni. 
 
7. Presa de coneixement de l’informe emès per l’interventor municipal en compliment d’allò 

establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
8. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació 

relativa als usos recreatius i d’espectacles. 
 
9. Prendre coneixement de l’acord plenari del Consell de Poble de la Batllòria relatiu als usos de 

l’antiga escola Montnegre. 
 

10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC per iniciar un 
expedient per al canvi de nom d’un carrer de Sant Celoni. 

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC per a la creació de 
zones d’aparcament especials per a conductores en estat de gestació i mares i pares de 
nadons. 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 



 

 

12. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de Seguretat Ciutadana 
en els mesos de desembre de 2010 i gener de 2011. 

 
13. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de desembre de 2010 i gener de 2011. 
 
14. Precs i preguntes. 
 
 
 
AGENDA Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  


