
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 9 de novembre de 2011  

 
• Aprovades provisionalment les ordenances fiscals pe l 2012 

 
• Tot a punt per començar les Festes de Sant Martí  

 
• L’Alcalde i la regidora d’Espai Públic es reuneix a mb el Director General de 

Transports per sol·licitar l’allargament de la líni a de tren R8 fins a Sant 
Celoni  
 

• Sant Celoni ret un sentit homenatge a Santi Santama ria  
 

• L’Ajuntament ofereix a Sax Sala dos cursos subvenci onats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Socials Europeu: Treballador/a forestal i 
Informàtica de l’usuari/ària 
 

• Sant Celoni Comerç opta als Premis Nacionals de Com erç Interior en la 
categoria de Centre comercial obert 
 
 

• Dimarts vinent es presentarà una nova edició del Vo luntariat per la llengua. 
Les persones aprenents i voluntàries interessades e s poden adreçar a 
l’Oficina de Català 
 
 

 
 
 
 

Aprovades provisionalment les ordenances fiscals pe l 2012 

El Ple municipal celebrat dilluns 7 de novembre va aprovar amb els vots favorables del 
grup municipal del PSC i d’ICV, l’abstenció de la CUP i el vots en contra de CiU, les 
ordenances fiscals pel 2012. La majoria d’impostos i taxes municipals que pagaran l’any 
que ve els celonins i celonines s’apujaran un 3,2%, d’acord amb l’IPC del mes de 
setembre passat. 

L’Impost de Béns Immobles s’apujarà un 6,2 % i s’aposta per introduir en aquest 
concepte un sistema de bonificacions que té en compte el nivell de renda i el patrimoni 
per tal d’afavorir les famílies nombroses: “l’objectiu general de les ordenances fiscals 
de 2012 és mantenir la qualitat dels serveis munici pals i no augmentar de forma 
desproporcionada les taxes i impostos a les famílie s treballadores”.  

Pel que fa a la taxa de la grua municipal, s’apuja un 10 %, tot i que segueix sense cobrir 
el cost del servei per a l’Ajuntament. En aquest sentit, el regidor d’Economia va afirmar 



que “la pujada respon a la voluntat de gravar un servei  que, de fet, està penalitzant 
actituds incíviques per part d’alguns conductors, a mb què es pretén augmentar-ne 
l’efecte dissuasori”.  

Altres, com l'impost de vehicles o la taxa per concessió de llicències urbanístiques, no 
s’apujaran.  

A més, com a novetat per al 2012 està previst introduir el fraccionament de l’IBI i de la 
taxa d’escombraries  en dos rebuts cada un per tal de facilitar el seu pagament.  

Segons va explicar l’alcalde Joan Castaño, l’equip de govern ha apostat per unes 
ordenances que suposin “un augment moderat per a la ciutadania. Estem fent  un 
esforç des de les àrees de l’Ajuntament per priorit zar l’estalvi i apostar per 
l’austeritat en la gestió administrativa, abans que  incrementar la recaptació gravant 
a la ciutadania.”  
 
A tall d’exemple, Castaño ha assenyalat que per a una família mitjana, contemplant els 
principals impostos (contribució/IBI, escombraries i impost sobre vehicles), les noves 
ordenances fiscals suposaran un increment anual de 27 euros, és a dir, 2’25 euros al 
mes.  
 
En relació als pressupostos, Joan Castaño assenyala que “l’aprovació de les 
ordenances fiscals és bàsic per aconseguir que l’es borrany de pressupostos de 
2012 sigui aprovat al Ple apostant per l’equilibri en els comptes públics i el 
manteniment dels serveis al la ciutadania, tot i la  reducció d’ingressos i el 
pagament dels préstecs concertats al 2008 i 2009 a què hem de fer front”. 
 
En el Ple, Joan Castaño es va tornar a mostrar obert al diàleg per tal de buscar al 
consens amb la resta de grups polítics per aprovar els pressupostos municipals de 2012 i 
les ordenances definitivament.  
 
 
 
Tot a punt per començar les Festes de Sant Martí   
 
Cap de setmana de Festes de Sant Martí a Sant Celoni. Unes festes centrades 
especialment en la creació local. En l’àmbit de les arts visuals s’enceta una nova 
etapa amb el concurs de grafits , l’Expressart  arriba a l’onzena edició, s’inaugurarà 
l’obra guanyadora del concurs ràpid de fang de l’Art al Carrer 2008 i es durà a terme 
el I Concurs de pintura ràpida ... diumenge, xerrada de Joan Portals sobre les 
Fortificacions i altres aspectes inèdits de la tercera guerra Carlina a Sant Celoni, tret 
d’un treball publicat a les Monografies del Montseny.  
 
En l’àmbit de la creació local també s’inscriu la presentació de l’obra de teatre la Cantina  
de la recent creada Associació de teatre, dansa i música, espai de creació del Baix 
Montseny que representarà a l’Ateneu divendres 11 de novembre a les 10 la nit i té una 
durada d’una hora i deu minuts. Els Atrevits de l’Esplai de Gent Gran tornen amb Visca 
el Paral·lel dilluns a les 6 de la tarda a l’Ateneu.  
 
Durant les festes també es presentarà l’edició de dos nous números  de la col·lecció 
Anatomia del còmic celoní , el 8 i el 9,  en aquesta ocasió per part d’Oriol Quin i Edu 
Cereza. Des de l’abril de 2007, l’Ajuntament de Sant Celoni edita la col·lecció “Anatomia 
del còmic celoní”, que aplega un conjunt de revistes que recullen còmics i il·lustracions 
que s’han fet a Sant Celoni i al Baix Montseny des dels anys seixanta fins a l’actualitat.  
 



Tot i que la creació artística local serà l’eix central de la festa també s’han programat  
altres actes i concerts com l’actuació de Lax’n’busto el dissabte dia 12 amb un concert 
familiar a les 7 de la tarda i un segon concert a les 11 de la nit a l’Ateneu. També es 
mantenen els actes tradicionals de sempre, com l’esmorzar popular , la cercavila de 
gegants i capgrossos , concert i ball de Festa Major , espectacles i atraccions  per al 
més petits a la plaça de la Vila, la Fira Artesana ... 
 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti 

 
 

L’Alcalde i la regidora d’Espai Públic es reuneixen  amb el Director General de 
Transports per sol·licitar l’allargament de la líni a de tren R8 fins a Sant Celoni  

 
L’alcalde Joan Castaño  i la regidora d’Espai públic, Isabel Coll,  es van reunir dimarts 8 
de novembre amb el Director General de Transports de la Generalitat, Ricard Font, en el 
transcurs de la qual van posar de manifest l’interès del Baix Montseny per gaudir de la 
nova línia R8 -que actualment arriba només fins a Granollers-, especialment per a les 
persones que es dirigeixen diàriament –per estudis o per treball- a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb seu a Bellaterra. 
 
El Director general va indicar que a finals d’any es farà la valoració dels resultat d’ús de 
la nova línia fins a Granollers, i, en funció d’aquesta, es plantejarà o no la viabilitat de la 
seva extensió fins a Sant Celoni. Ricard Font es va comprometre formalment a mantenir 
una reunió amb els municipis del Baix Montseny, el mes de gener o febrer vinent, per tal 
de compartir l’anàlisi i les possibilitats futures. Alhora va mostrar la plena disponibilitat 
per, sigui quina sigui la determinació, col·laborar amb els ajuntaments per a la difusió 
singular i clara de les prestacions que ofereix la R8. 
 
 
 
Sant Celoni ret  un sentit homenatge a Santi Santam aria  
 
El gran cuiner celoní Santi Santamaria va ser homenatjat divendres passat per família i 
amics en una vetllada organitzada per la Revista Vallesos i l’Ajuntament de Sant Celoni a 
la Sala Bernat Martorell de Can Ramis. Diverses persones el van recordar i van evocar 
les seves diverses facetes com a pare, espòs, cuiner, pensador, provocador... el que va 
suposar i suposa per a ells, la figura de Santi Santamaria. La seva filla Regina, 
Montserrat Ponsa, Xavi Pellicer -actual director de Can Fabes-, Lluis Bernils del Celler de 
Matadepera, Ramón Parellada de la Fonda Europa de Granollers, Martí Boada i les 
paraules finals de l’alcalde Joan Castaño van glossar, sovint amb emoció, al desaparegut 
cuiner. L’homenatge va començar amb el Ball d’Homenatge, amb Joan Serra i Jaume 
Arnella, inspirat en la Polca del Ball de Gitanes de Sant Celoni.  

L’acte també va servir per presentar a Sant Celoni la revista-llibre Vallesos. Gent, Terra i 
Patrimoni una singular revista-llibre de 140 planes, per ser col·leccionada, que surt dos 
cops a l’any i tracta continguts perdurables. Es troba a la venda a les principals llibreries 
dels pobles i ciutats del Vallès així com als establiment Bonpreu i Esclat vallesans.  

 
 
 
 
 
 



L’Ajuntament ofereix a Sax Sala dos cursos subvenci onats pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el Fons Socials Europeu: Treballador /a forestal i Informàtica de 
l’usuari/ària  
 
  
L’Ajuntament de Sant Celoni per mitjà del Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny – Sax Sala oferirà dos cursos de formació ocupacional subvencionats pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Aquests cursos estan adreçats 
preferentment a persones en situació d’atur. Les preinscripcions es poden fer fins al 18 
de novembre al web del Servei d’Ocupació de Catalunya: http://www.oficinadetreball.cat 
o personalment a Sax Sala.  Els cursos que s’ofereixen són:  
 
TREBALLADOR/A FORESTAL 
Durada del curs:  del 19 de desembre de 2011 al 23 d’abril de 2012 
Horari:  dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9  a 14 h/ dimecres de 15 a 19 h 
Durada:  360 h 
Requisits mínims:  certificats d’escolaritat o nivell de coneixements similars. 
Xerrada informativa i prova de selecció:  dilluns 21 de novembre a les 10:00 h 
 
INFORMÀTICA DE L’USUARI/RIA 
Durada del curs:  del 16 de gener a l’1 de juny de 2012 
Horari:  dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h 
Durada:  220 h 
Requisits mínims:  Graduat escolar, ESO o equivalent 
Xerrada informativa i prova de selecció:  dimecres 14 de desembre a les 10 h 
 
 
 
Sant Celoni Comerç opta als Premis Nacionals de Com erç Interior en la categoria 
de Centre comercial obert  
 
Sant Celoni Comerç ja és oficialment candidata als “Premios Nacionales de Comercio 
Interior” en la categoria de Centre comercial obert, convocats pel Ministerio de Indústria, 
Turismo y Comercio. Aquest premis tenen com a finalitat guardonar la especial tasca 
dels ajuntaments i les associacions de comerciants en les activitats de renovació urbana 
comercial i dels petits comerços en la seva tasca de desenvolupament comercial i 
modernització empresarial. 
 
El dilluns 7 de novembre, Javier Castresana, delegat del Ministerio i director del 
Programa dels premis, va visitar Sant Celoni per passejar pel municipi i conèixer de prop 
la tasca que Sant Celoni Comerç realitza en suport del sector comercial de la vila. La 
trobada va estar acompanyada per Jordi Gener, president de la UBIC Sant Celoni, 
Vicenç Lanza,  vicepresident de l’associació i la gerent de Sant Celoni Comerç, Eva 
Cabrera. L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, i el regidor de Promoció Econòmica, 
Jaume Tardy, van acompanyar al delegat del Ministeri i als membres de la UBIC en la 
seva visita al centre comercial urbà del municipi, posant de manifest l’important millora 
que ha sofert el centre de la vila arran de la conversió de molts carrers en zones per a 
vianants, aconseguint així la creació d’un espai de passeig que faciliti i promogui la 
compra lúdica. Els guanyadors d’aquesta edició es coneixeran a mitjans de desembre. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dimarts vinent es presentarà una nova edició del Vo luntariat per la llengua  
Les persones aprenents i voluntàries interessades e s poden adreçar a l’Oficina de 
Català  
 
Dimarts 15 de novembre a les 19.30 hores, a l’Espai Fòrum del Sax Sala (carrer de 
Montserrat, 28) tindrà lloc la presentació de les parelles del Voluntariat per la llengua de 
Sant Celoni, amb una sessió de formació adreçada als aprenents i voluntaris. L’acte està 
organitzat pel Consorci per a la Normalització lingüística del Vallès Oriental (Oficina de 
Català de Sant Celoni) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Durant la reunió es donaran a conèixer les parelles lingüístiques noves d’aquesta edició, 
que adquireixen el compromís de trobar-se per conversar en català 1 hora a la setmana, 
durant 10 setmanes. 
 
Si hi ha algú que estigui interessat a participar-hi pot adreçar-se a l’Oficina de Català de 
Sant Celoni, Rectoria Vella. Parc de la Rectoria Vella, s/n Tel. 93 864 12 13 
a/e:santceloni@cpnl.cat  www.facebook.com/ocsantceloni 


