
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 19 d’octubre de 2011  

 

• L’Alcalde aconsegueix el compromís del Director gen eral d’Urbanisme 
d’estudiar les al·legacions presentades per l’Ajunt ament per desencallar la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació del  sector de Can Riera de 
l’Aigua on s’ha de construir l’hospital  
 

• Èxit de participació a la Tardor gastronòmica. Cont inuen els menús per 
sopar durant tot l’octubre a 10 restaurants del mun icipi  
 

• Prop d’una trentena d’emprenedors i emprenedors com parteixen a Sax Sala 
l’experiència de crear empreses  
 

• Jazz amb el grup D-Sax-Tres aquest divendres a l’At eneu dins la 
programació Entrefestes  
 

• Sax sala inicia dos cursos de preparació a les prov es de titulacions oficials 
de la Universitat de Cambridge amb més de 40 inscri ts  

• Oberta la inscripció al concurs Els Grafits de Sant Celoni. Els guanyadors 
pintarans el seu grafit a les parets definides a le s Bases, durant les Festes 
de Sant Martí 

• Aquest dissabte, segona projecció del Cicle de Cine ma Infantil en Català a 
Sant Celoni  

• A partir d’aquesta setmana la Deixalleria de Sant C eloni recull les càpsules 
de cafè monodosi . La firma Nestlé s'encarregarà de reciclar-les en ce ntres 
especials  
 

 
 
L’Alcalde aconsegueix el compromís del Director gen eral d’Urbanisme per 
d’estudiar les al·legacions presentades per l’Ajunt ament per desencallar la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació del  sector de Can Riera de l’Aigua  
 
A iniciativa de l’alcalde Joan Castaño, el Director general d’Urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya, Agustí Serra, va ser a Sant Celoni divendres passat per conèixer de 
primera mà la situació de la modificació puntual del Pla general del sector de Can Riera 
de l’Aigua que ha de permetre la construcció del futur Hospital de Sant Celoni. Agustí 
Serra es va comprometre a estudiar detingudament totes les al·legacions presentades 
per l’Ajuntament el passat 22 d’agost en un requeriment previ a la via contenciosa 
administrativa contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 



suspensió de la resolució definitiva de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
del sector de Can Riera de l’Aigua.  
 
En aquest acord, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona informava de la 
suspensió de la resolució definitiva de la modificació puntual del Pla General fins que es 
pogués garantir l’accés des de la carretera C-35, mitjançant la remodelació del nus sobre 
aquesta carretera situat en la intersecció amb la carretera de Gualba. En el seu escrit de 
resposta, l’Ajuntament valorava i així es va traslladar a la Comissió, que l’acord “és 
arbitrari, s’aparta dels criteris aplicats en actua cions precedents sense motivació 
aparent i, en conseqüència, és nul de ple dret”.  
 
En aquest sentit, l’Ajuntament també va argumentar que en el cas de l’ARE, la 
Generalitat va tramitar i aprovar inicialment i pro visionalment, el Pla Director 
Urbanístic de les AREs de l’àmbit del Vallès Orient al en què no només s’incloïa un 
hospita l, sinó també residència de la tercera edat, de 100 llits, amb un centre de dia i 
una plataforma de serveis a domicili, ampliar l’equipament docent amb un CES de dues 
línies, incorporar la masia de Can Riera de l’Aigua com a centre sociocultural i 52.001 m2 
de sostre residencial amb més de 500 nous habitatges. Segons l’estudi de mobilitat que 
acompanyava el document, en cap cas requeria la remodelació del nus viari 
d’intersecció entre la C-35 i la carretera de Gualb a, i aquest fet no va provocar que la 
Generalitat qualifiqués d’inviable l’instrument urbanístic ni en suspengués l’aprovació 
definitiva.  
 
A més, també recorda el consens en l’emplaçament de l’Hospital per part de  la 
Generalitat i l’Ajuntament en els terrenys de Can R iera de l’Aigua , amb acord 
unànime de tots els grups polítics. L’emplaçament va ser escollit després d’estudiar un 
seguit d’alternatives i ha estat considerat correcte, i amb unes condicions dimensionades 
i d’accessibilitat adients, segon es desprèn de la valoració que fa la CTUB en l’acord de 
16/06/2011.   
 
Pel que fa a la rotonda, cal remarcar que l’actual equip de govern “considera prioritari 
la construcció de la rotonda en la C-35 amb la carr etera de Gualba. Aquesta nova 
infraestructura no és només imprescindible per a la  construcció del nou Hospital, 
sinó també per a millorar la mobilitat i la seguret at de la C-35 pel seu pas per Sant 
Celoni“. De fet, aquesta rotonda forma part d’una previsió de millora de mobilitat que 
incloïa la construcció de tres rotondes, de les quals només una s’ha portat a terme. Unes 
obres de millora de la mobilitat en l’entrada i sortida al centre de Sant Celoni i de millora 
de la seguretat dels usuaris de la carretera comarcal.  
 
 
 
Èxit de participació a la Tardor gastronòmica  
Continuen els menús per sopar durant tot l’octubre a 10 restaurants del municipi  
 
El divendres, la plaça de la Vila es va omplir de gent per tastar les tapes que els bars de 
Sant Celoni havien preparat. Entre les més de 1.500 tapes que es van servir, es podien 
degustar autèntiques delícies en miniatura elaborades per la Volta, la Pipeta, el 
Restaurant del Mètric, el Cabernet, el Tramuntana, la Banqueta i el Clàssic Cafè. Més de 
300 persones varen votar en el Concurs de tapes, que va guanyar el bar Tramuntana. El 
premi consisteix en una campanya publicitària a Punt7 Ràdio valorada en més 300 
euros. 
El dissabte va ser el torn dels restaurants i dels cellers, que varen servir platets de tardor 
i tasts de vins a les més de 300 persones que hi van participar. El Syrah, els Avets, el 
Cabernet i la Parra van oferir als assistents el millor de la seva cuina, acompanyats dels 



cellers de les denominacions d’origen d’Alella i el Pla de Bages. A les 7 de la tarda, una 
quarantena de persones varen participar a una xerrada d’iniciació a la cata de vins, en 
col·laboració amb Bodegues Costa, Parxet i Abadal. 
 
Continuen els menús per sopar durant tot l’octubre a 10 restaurants del municipi  
 
Deu restaurants celonins participen a la Tardor gastronòmica 2011 oferint cada vespre 
del mes d’octubre un menú especial, amb un preu que oscil·la entre els 18 i els 22 euros, 
elaborats amb productes del nostre territori.  L’Ajuntament ha editat un desplegable amb 
la informació de cada menú i el preu. A més, si feu servir el carnet de participació i 
degusteu quatre menús durant el mes d’octubre, podreu gaudir d’un sopar gratis durant 
el mes de novembre en qualsevol dels restaurants participants. Podeu consultar els 
menús a 
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/agenda/2011/Restaurants_Tardor_gastronomica.pdf 
Els restaurants participants són: Aroma, Bamassa, Cabernet, El Cruce, El Rebost, Els 
Avets, La Fonda, La Masia, La Parra i Syrah. 
 
Tota la programació a:  www.santceloni.cat/tardorgastronomica 
 
 
Prop d’una trentena d’emprenedors i emprenedors com parteixen a Sax Sala 
l’experiència de crear empreses   
 
Ahir a la tarda a Sax Sala, prop de 30 persones van participar en una taula rodona 
d’emprenedors i empresaris on van intercanviar les seves experiències al voltant de crear 
un negoci i el procés de consolidació de l’empresa. La trobada va ser molt positiva 
perquè va permetre crear sinèrgies entre els participants i generar treball en xarxa. Al 
llarg de més de dues hores, es va posar en comú els aspectes a tenir en compte alhora 
d’emprendre, les actituds i aptituds davant dels negocis, les dificultats en els tràmits de 
constitució i diverses recomanacions per aconseguir finançament. 
 
La taula rodona, que va presentar el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy,  va 
comptar amb la participació de Mar Joaquin  de Tejo lo que hilo  botiga virtual de filats, 
Karina Novoa de Fashion Kids  perruqueria per nens, Marisa Pelaez del Polell  projecte 
Agroecològic, Carme Majó de Gestionem  comptabilitat i formació per a microempreses i 
Xavier Pascual Mollfulleda Consultoria i enginyeria de productivitat . Les principals 
conclusions de l’intens debat que es va generar entre els assistents giraven al voltant de 
la transformació dels possibles fracassos inicials en experiències positives, la formació 
contínua al llarg de tota la vida i la necessitat de reinvertar-se permanentment. 
 

 
Jazz amb el grup D-Sax-Tres aquest divendres a l’At eneu dins la programació 
Entrefestes  
 
Dins la programació Entrefestes, aquest divendres 21 d’octubre a les 8 del vespre, 
l’Ateneu proposa un espectacle de jazz, Estils del grup D-Sax-Tres.  
Durant una hora, quatre saxofonistes acompanyats de baix i bateria, aproparan el públic 
als diferents matisos tímbrics i expressius dels saxos Soprano, Alt, Tenor i Baríton, tot 
recorrent estils tant diferents com el Barroc, el Swing, el Tango o la música Electrònica. 
El grup D-Sax-Tres l’integren sis músics amb formació i experiències ben diferents en el 
món de la música. Aquesta riquesa individual s’uneix per proposar un concert que es pot 
definir com eclèctic. 
 



Josep Maria Aparicio, saxos soprano i alt 
Sergi Rovira, saxos soprano i alt 
Toni Pola, saxo tenor 
Víctor Bauza, saxo baríton 
Roger Bas, bateria 
Vicenç Mas, baix  
   
 
Sax sala inicia dos cursos de preparació a les prov es de titulacions oficials de la 
Universitat de Cambridge amb més de 40 inscrits  
 
Amb la voluntat d’apostar per la formació en llengua anglesa com a eina per augmentar 
les possibilitats d’ocupabilitat de la població, l’Ajuntament de Sant Celoni ha iniciat aquest 
mes d’octubre des de Sax Sala els cursos de preparació del Preliminary English Test i 
del First Certificate de la Universitat de Cambridge. Els dos cursos estan impartits per 
professors nadius i les classes es fan en llengua anglesa. Tots dos cursos tenen una 
durada de 100 hores. Durant el mes de febrer els alumnes faran un simulacre d’examen 
per valorar si estan preparats per passar la prova oficial.  
 
Les proves oficials de la Universitat de Cambridge tindran lloc: 

- Preliminary English Test: Dissabte 23 de juny de 2012  
- First Certificate: Dissabtes 2 i 9 de juny de 2012 

 

 

Oberta la inscripció al concurs Els Grafits de Sant Celoni 

Els guanyadors pintarans el seu grafit a les parets  definides a les Bases, durant les 
Festes de Sant Martí 

 
Amb l’objectiu de promocionar i difondre els artistes locals i del Baix Montseny en l’àmbit 
del grafit, l’Ajuntament convoca el concurs Els grafits de Sant Celoni. Les inscripcions es 
poden fer fins divendres 4 de novembre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Safareig. El 
premi del concurs consistirà en pintar els grafits escollits, dos al carrer Abat Oliba i un 

al carrer Grup Escolar. a les parets definides a les bases durant les Festes de Sant Martí, 
diumenge 13 de novembre, de 9 a 2 del migdia. 

Hi podrà participar qualsevol persona o col·lectiu del Baix Montseny: Breda, Campins, 
Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i Viabrea, 
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni; si es tracta d’un col·lectiu, com a mínim 
1dels seus membres haurà de ser d’alguna d’aquestes poblacions. 
 
Els trams de paret a grafitar seran tres, dos al carrer Abat Oliba i un al carrer Grup 
Escolar. Es poden consultar a www.santceloni.cat/concursgrafits . Cada persona o 
col·lectiu podrà presentar un màxim de 2 obres per a cada tram de paret.  Es valoraran 
positivament els projectes que pensin els 3 trams de paret com a una de sola. També cal 
tenir present les característiques de les parets on es pintarà el grafit a l’hora de pensar 
els projectes, mides, ubicació (hi ha una 
escola a davant d’una de les parets), etc.  
 



De tots els projectes presentats, el jurat seleccionarà un guanyador per a cada tram. El 
premi del concurs consistirà en pintar els grafits escollits, a les parets esmentades, 
durant les Festes de Sant Martí de Sant Celoni, diumenge 13 de novembre, de 9 a 2 del 
migdia. 
 
L’organització proporcionarà el material necessari.  El jurat del concurs estarà format per 
3 persones vinculades al món 
de les arts plàstiques i visuals que valoraran la qualitat, la composició  i l’originalitat de 
cada projecte. 

Més informació a www.santceloni.cat/concursgrafits 

 
 
 
Aquest dissabte, segona projecció del Cicle de Cine ma Infantil en Català a Sant 
Celoni  
 
Amb Gru, el meu dolent preferit continuarà aquest dissabte la 4a edició del Cinema 
Infantil en Català (CINC) al cinema Ocine de Sant Celoni que va començar la setmana 
passada. Les sessions de pel·lícules infantils de gran èxit es projectaran a les 16.15 al 
preu únic de l’entrada de 3,50 euros. Aquest cicle l’organitza la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i el cinema Ocine de Sant Celoni. 
 
22 d’octubre: Gru, el meu dolent preferit 
29 d’octubre: Arthur i la guerra dels mons 
5 de novembre: Els barrufets 
 
 
 
A partir d’aquesta setmana la Deixalleria de Sant C eloni recull les càpsules de cafè  
monodosi  
La firma Nestlé s'encarregarà de reciclar-les en ce ntres especials 
 

La Deixalleria de Sant Celoni recull a partir d’aquesta setmana les càpsules monodosi de 
cafè per separar i reciclar els seus components, igual que la resta de deixalleries del 
Vallès Oriental gestionades pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.   
A partir d'ara, a les deixalleries hi haurà dos contenidors de color taronja, un per recollir 
les càpsules de plàstic i l'altre per les d'al·lumini. Es tracta d'una iniciativa conjunta del 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el grup Nestlé, que fabrica les 
càpsules de les marques Nespresso i Nestlé Dolce Gusto. Segons van explicar aquesta 
setmana el president del Consorci i alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, i el director de 
Medi Ambient de Nestlé Espanya i Portugal, Jordi Aymerich, les càpsules Nespresso, 
d'alumini, van a la planta de Tradebe, a Jorba; es trituren i se separa l'al·lumini del marro. 
El metall es fon per reutilitzar-lo i el marro es barreja amb altres components per fer 
compost. Les càpsules Dolce Gusto, de plàstic, arriben a la planta de l'empresa Burés, a 
Vilablareix on s'axafen i se n'extreu també el marro. 
 


