
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 21 de juliol 

 

 
• Apareix una bomba de la Guerra Civil espanyola en u nes obres als terrenys 

propers de la Forestal. L'artefacte va ser un dels quatre que el juny de 1938 
va llençar l'aviació italiana prop d'aquest indret,  i és l'únic que no va arribar 
a explotar 
 

• Signatura del contracte administratiu del servei de  redacció del projecte de 
construcció de l’edifici i entorn del Museu del Bos c. L’arquitecte Javier de 
las Heras és el guanyador del concurs al que es van  presentar més de 40 
projectes 
 

• La passera de Can Draper, a punt per obrir   
 

• Inici de les obres d’horta pública al Molí de les P lanes. S’adequaran 48 
parcel·les amb dos edificis comunitaris, lavabos ad aptats i punts de 
recollida de residus 

• Flying Renos es proclama guanyador del concurs Sant  Celoni Sona! 2011. 
El jurat va valorar la solidesa del seu espectacle i la contundència del seu 
directe, en la gala final del concurs celebrada el passat dissabte dia 16 

 
 
 
Apareix una bomba de la Guerra Civil espanyola en u nes obres als terrenys 
propers de la Forestal  
L'artefacte va ser un dels quatre que el juny de 19 38 va llençar l'aviació italiana 
prop d'aquest indret, i és l'únic que no va arribar  a explotar 
 
Unes obres a prop dels terrenys de la Forestal han permès localitzar aquest dilluns 18 de 
juliol una bomba italiana de 50 kg que es creu que va caure a Sant Celoni a finals de juny 
del 1938. Segons testimonis orals, van caure 4 bombes a la mateixa zona (a l’entorn dels 
terrenys de la Forestal) suposadament intentant tocar un dipòsit de combustible i la 
mateixa via fèrria. 3 bombes van explotar sense causar víctimes ni danys materials 
importants i una, la que s’ha trobat ara, sembla que va quedar enterrada al peu d’una 
paret d’un magatzem.  
 
Es diu que l’amo del magatzem fa uns anys va avisar a la Guàrdia civil sobre l’existència 
de la bomba i aquests li van aconsellar mantenir-la tapada amb terra i no fer res. I així va 
quedar, sense saber-se del tot la localització exacte.  
 
Fa unes setmanes van començar obres a la zona i els coneixedors de la història seguien 
el tema a l’espera de confirmar-ne l’existència. Això va alertar els constructors que van 



fer venir uns tècnics de la universitat amb georadar per localitzar-la però la cerca va ser 
infructuosa.  
 
Finalment dilluns a la tarda, el camió excavadora va carregar la bomba sense adonar-
se’n i al buidar la càrrega va sortir rodolant.  Els operaris van avisar els Mossos 
d’Esquadra que van acordonar ràpidament el circuit per seguretat. Tot seguit va arribar  
la unitat dels tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius dels Mossos 
d’Esquadra, el TEDAX, que van observar-la van decidir per climatologia i donat l’horari, 
de treure-la l’endemà al matí. Dimarts a la tarda, el TEDAX la van fer explotar de forma 
controlada.  
 
 
Signatura del contracte administratiu del servei de  redacció del projecte de 
construcció de l’edifici i entorn del Museu del Bos c 
L’arquitecte Javier de las Heras és el guanyador de l concurs al que es van 
presentar més de 40 projectes 
 
L’alcalde Joan Castaño i l’arquitecte Javier de las Heras han signat aquesta setmana el 
contracte administratiu del servei de redacció del projecte de construcció de l’edifici i 
entorn del Museu del Bosc. Javier de las Heras amb el lema “TurfCircle” és el guanyador 
del concurs de projectes al qual es van presentar més de 40 treballs.  
 
La redacció del projecte té un cost de  269.748 euros IVA inclòs i inclou el servei de 
redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució, l’estudi de seguretat i 
salut, els documents de la llicència ambiental, adequació a la llei de prevenció d’incendis 
i llei d’espectacles públics i activitats recreatives, l’estudi geotècnic, l’aixecament 
topogràfic, el pla d’autoprotecció i el pla inicial de conservació i manteniment de l’edifici i 
l'entorn del Museu del Bosc a Sant Celoni. 
 
Es preveu que el mes de setembre ja es pugui disposar d’un primer document 
avantprojecte que ha de servir de base per la redacció del projecte definitiu.  
 
 
 
La passera de Can Draper, a punt per obrir   
 
D’aquí a una setmana, vianants i bicicletes ja podran creuar la Tordera per la passera de 
Can Draper que dóna continuïtat al carrer de la Baixada del Vapor a la zona de Can 
Pàmies. La  passera cobreix el total de la llum de 54 metres de longitud amb un pas útil 
de 2,40 metres. Tots els elements d’acabat així com el color de la pròpia estructura 
metàl·lica s’han escollit per tal d’integrar-los a l’entorn de la Tordera. 
 
Recordem que inicialment l’Ajuntament de Sant Celoni treballava amb el projecte de 
construcció d’una nova passera per refer la que es va endur el riu però amb motiu del 
pas de la canonada d’ATLL per Sant Celoni, i aprofitant les dificultats tècniques que 
suposava un creuament soterrat de la infraestructura a la zona de Can Draper, es va  
aprovar la proposta de construcció d’un aqüeducte amb un pas de vianants i bicicletes al 
seu damunt. 
 
 
 
 

Inici de les obres d’horta pública al Molí de les P lanes  



S’adequaran 48 parcel·les amb dos edificis comunita ris, lavabos adaptats i punts 
de recollida de residus 

 
Durant els propers mesos tindran lloc les obres per a la implantació d’horts municipals al 
marge esquerre de la Tordera, a l’alçada del polígon industrial Molí de les Planes de Sant 
Celoni. D’aquesta manera es recuperarà aquest espai fluvial i zona verda segons els 
límits definits per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Les actuacions a realitzar han de servir per reordenar els horts que ocuparan  l’espai 
lliure del polígon industrial. Es configurarà  un espai multifuncional i endreçat on l’activitat 
productiva dirigida a l’autoconsum pugui coexistir amb la conservació i ús públic de 
l’entorn del riu Tordera. 

El projecte d’implantació d’horta pública contempla la creació de parcel·les localitzades 
en 2 sectors on en cadascun s’instal·larà un edifici comunitari i un lavabo adaptat. En 
aquests edificis hi haurà armaris perquè cada hortolà pugui guardar les seves eines. Les 
parcel·les tindran una superfície aproximada d’uns 100 m2 i estaran numerades i 
delimitades amb fites en els vèrtexs. A cada parcel·la hi haurà un punt de sortida d’aigua 
de reg, un bidó per acumular aigua, un compostador i un punt vertical per al recolzament 
i emmagatzematge de canyes. 

L’Ajuntament està preparant un reglament regulador de les condicions d’ús de l’hort 
municipal del Molí de les Planes i el procediment d’adjudicació de parcel·les. Les 
persones adjudicatàries disposaran d’una llicència per un termini de dos anys 
prorrogable fins a cinc anys, i s’hauran de comprometre al compliment de les condicions 
fixades en el reglament. La convocatòria de sol·licitud de parcel·les en l’horta municipal 
del Molí de les Planes es farà pública així que s’hagi acabat l’obra. 

 
 
Flying Renos es proclama guanyador del concurs Sant  Celoni Sona! 2011  

El jurat va valorar la solidesa del seu espectacle i la contundència del seu directe, 
en la gala final del concurs celebrada el passat di ssabte dia 16 

Dissabte passat a les 12 de la nit, a la plaça de la Biblioteca, la final del Sant Celoni 
Sona! Concurs 2011. Els Mandanga, que van omplir la plaça es van endur el vot popular 
de llarg. Segons el jurat del concurs, va ser la formació més sorprenent de la nit, bona 
dinàmica, potencial i capacitat de comunicació amb el públic, aspectes molt importants 
en el món de la música; a més a més, fer sonar bé una banda de 9 o 10 integrants... per 
tot això van rebre el premi menció especial a la banda amb el projecte més prometedor. 

A la 1h, els Ignation ja estaven tocant dalt de l'escenari. Amb un repertori una mica 
massa lent, interrupcions i falta d'intensitat en general... els hi va faltar una mica de ritme 
a escena. El jurat els va valorar com a la banda menys definida, els hi proposen precisar 
més estilísticament i treballar el registre escollit per poder créixer i millorar el seu 
projecte. 

Per acabar, els Flying Renos, que el jurat va valorar com la banda amb la proposta més 
clara, ben construïda i ben executada dalt de l'escenari, amb un espectacle sòlid i un 
directe contundent, gent de gènere; amb un projecte molt més rodat que els altres dos 
van ser els guanyadors del concurs 2011. 


