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• L'Ajuntament reduirà el consum i la factura energèt ica de l’enllumenat públic i 

les instal·lacions municipals  
 

• S’obre la convocatòria per a l’atorgament de llicèn cies d’ús temporal d’horts 
públics al polígon Molí de les Planes 
 

• Valoració de les festes de Nadal, Cap d’any i Reis a Sant Celoni i la Batllòria: 
èxit de participació, complicitat de les entitats d el municipi en l’organització 
de les activitats programades i reducció de més del  50% del pressupost, 
respecte l’any anterior 
 

• Un magnífic concert de la Jove Orquestra Nacional d e Catalunya va tancar 
diumenge l’any Rafael Ferrer  

 
 

 

L'Ajuntament reduirà el consum i la factura energèt ica de l’enllumenat públic i les 
instal·lacions municipals  

L'Ajuntament de Sant Celoni aplicarà un Pla d’estalvi energètic per reduir el consum i la 
despesa en l’enllumenat públic i els equipaments municipals.  

En una primera fase s’ha previst actuar sobre l’enllumenat públic, que suposa el gruix 
més important de la despesa energètica. “Amb aquestes mesures volem aconseguir 
una reducció en el consum d’un 25% ”, assenyala l’alcalde, Joan Castaño.  

Aquests darrers mesos, tècnics municipals han estudiat amb detall les més de 80 
pòlisses (contractes) d’enllumenat públic de Sant Celoni per a determinar quines 
mesures es poden aplicar a cada una d’elles per a reduir al màxim possible el consum 
elèctric. Per això, i en funció de les possibilitats de regulació de cada un dels quadres 
elèctrics d’enllumenat públic, s’aplicaran mesures combinades com la reducció del flux 
lluminós o la desconnexió selectiva de punts de llum. “Aquestes mesures s’aniran 
aplicant de forma progressiva i garantint sempre la  seguretat del trànsit de 
vehicles i de vianants ”, ha remarcat la regidora d’Espai Públic, Isabel Coll.  

En una segona fase s’actuarà sobre les oficines municipals i els equipaments públics, 
com ara les instal·lacions esportives i les escoles, on es pot estalviar energia mitjançant 
l'aplicació de plans d'acció energètics i, també en molts casos, a través de la 
col·laboració ciutadana. De fet, ja hi ha equipaments que han implantat sistemes de 
gestió ambiental com el Safareig, l’Ateneu- Centre Municipal d’Expressió, el Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes i la Biblioteca, dins la política d’incorporació de 
criteris de sostenibilitat en la gestió municipal que impulsa l'Ajuntament de Sant Celoni. 



L’estalvi econòmic que suposaran aquestes mesures estan incloses en la proposta de 
pressupost pel 2012. “L’equip de govern ha traslladat als diferents grups  municipals 
una proposta de pressupostos en què hem fet un esfo rç de contenció i de 
priorització de la despesa, per tal d’adequar les d espeses als ingressos previstos 
per a l’any vinent ”, assenyala l’alcalde.  

Per això, tot i que encara s’estigui en procés de negociació per als pressupostos de 
2012, ha destacat la importància d’iniciar les mesures d’estalvi al més aviat millor: “no 
podem supeditar les decisions d’estalvi a l’aprovac ió dels pressupostos perquè 
per aconseguir aquest estalvi, perquè allò previst sigui real i no teòric, s’han de 
començar a aplicar ja des d’un principi. Així ho he m traslladat a la resta de grups 
municipals ”.  

La proposta de pressupost de 2012 és de 16.675.880 euros, és a dir, una reducció 
respecte al pressupost de fa dos anys de 516.610 euros, a què s’hi ha de sumar un 
increment considerable de la partida d’amortitzacions de crèdits, amb una pujada del 
68%, passant de 894.000 el 2010 a 1.504.000 el 2012, i dels interessos dels préstecs, 
amb un import previst de 179.000 euros més que l’any 2010. 

S’adjunta imatge (L’alcalde Joan Castaño i la regidora d’Espai Públi c, Isabel Coll, 
amb un tècnic municipal davant un quadre elèctric)  
 
 
S’obre la convocatòria per a l’atorgament de llicèn cies d’ús temporal d’horts 
públics al polígon Molí de les Planes  
 
L’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans i entitats un espai d’horta pública al 
polígon Molí de les Planes després de l’endreça i condicionament de la zona verda 
paral·lela a la Tordera. El període de sol·licitud va del 12 al 27 de gener i es tramita a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni (Safareig c/ Campins 24)  i de la Batlloria 
(c/ Miquel Mateu, 6).  
 
El parc d’horta municipal del polígon Molí de les Planes està format per 49 parcel·les de 
mides diverses (entre 59 i 120 m2), distribuïdes en dos sectors. A cadascuna de les 
parcel·les hi ha una presa d’aigua amb comptador, un compostador, un bidó gran per a 
l’emmagatzematge d’aigua i un recolzador de canyes. Cada parcel·la també té assignat 
un armari d’eines en un dels dos edificis comunitaris.  
 
Qualsevol veí de Sant Celoni major d’edat que no tingui cap altre hort o terreny de 
conreu pot sol·licitar l’adjudicació d’una parcel·la. També ho poden sol·licitar entitats del 
poble. El procediment de selecció es farà per sorteig, tot i que hi haurà dos torns 
reservats, un per a antics hortolans del polígon (15 parcel·les), i un altre per persones 
amb necessitats socials (12 parcel·les). En aquests dos casos, caldrà aportar 
documentació acreditativa. Les persones que no surtin adjudicatàries passaran a formar 
part d’una única llista d’espera en previsió de cobrir vacants que es puguin produir durant 
el termini de la llicència. 
 
Les persones adjudicatàries hauran de dipositar una fiança de 100 € abans de recollir la 
llicència. L’adjudicació d’un hort municipal també obliga al pagament d’una taxa anual, 
que l’any 2012 és de 1,32 € per m2 de parcel·la, que inclou el consum d’aigua de 0,5 m3 
per cada m2 de parcel·la. A partir d’aquesta quantitat d’aigua, l’hortolà haurà de pagar-ne 
el consum suplementari a 0,45 €/m3. 
 
La normativa completa i el model de sol·licitud es pot consultar al web municipal 
www.santceloni.cat/horts 



 
 
 
 
Èxit de participació a les festes de Nadal, Cap d’a ny i Reis a Sant Celoni i la 
Batllòria  
 
Sant Celoni ha tancat la programació de les festes de Nadal, Cap d’any i Reis amb una 
valoració molt positiva: “èxit de participació en tots els actes organitzats , complicitat 
de les entitats del municipi en l’organització i ex ecució de les activitats 
programades  i una reducció de més del 50% del pres supost, respecte l’any 
anterior”.  
 
La programació d’aquestes festes de Nadal  va començar el dijous 22 de desembre 
amb una cercavila Nadalenca pel centre de la Vila i fins el dimecres 4 de gener hi ha 
hagut una molt oferta variada d’activitats adreçada al públic familiar: cantada de Nadales, 
tallers infantils i ballada de gegants, animació infantil, tallers de percussió, espectacle de 
circ... La programació d’activitats ha estat possible gràcies a la complicitat de les entitats 
locals (colla de geganters, escola Cor de Maria, colla de diables, agrupament escolta 
EROL) que s’ha reforçat amb la contractació de grups i actuacions professionals i ha 
permès la dinamització cultural d’aquests dies de vacances escolars.  
 
Aquesta oferta per a infants i joves s’ha complementat amb l’organització d’activitats i 
casals de Nadal que organitzen les AMPA i altres en titats del municipi . Prop de 200 
infants han participat en les activitats i casals de Nadal que han organitzat l’AMPA de 
l’Institut Escola La Tordera, el Sot de les Granotes, el Club Bàsquet Sant Celoni i la 
Penya Barcelonista. D’aquests un 80 infants han participat en els casals setmanals que 
han tingut una proposta d’activitats educatives molt variada des de tallers de manualitats, 
circuit de scalextric, campus esportius i tecnificació de futbol proposats per l’AMPA de 
l’Institut Escola La Tordera, el Sot de les Granotes i la Penya Barcelonista. 
A més a més, més d’un centenar d’infants han participat al Parc de Nadal que ha 
organitzat el club bàsquet Sant Celoni i que ha tingut lloc el 28 i 29 de desembre amb 
activitats tant variades com cars, ponis, quads, futbolí humà, tir amb arc, tallers, 
infables... 
 
Així mateix, el programa d’oferta s’ha complementat amb el concert de la Coral Briançó i 
el Cor de Dones del Centre Municipal d’Expressió, la tradicional cantada de Sant Esteve 
dels alumnes de l’Escola Municipal de Música i els pastorets del grup de teatre Rebrot. 
Totes aquestes propostes van omplir el Teatre Municipal Ateneu. 
A la festa de la nit de cap d’any 2012  al pavelló hi varen participar més de 2.100  
persones; de quarts d’una i fins les sis de la matinada es va poder gaudir de la  música 
dels DJ’S  Aleix, Marck i Marvin.  
 
El punt d’il·lusió i màgia d’aquestes festes va arribar amb les carters reials, Martina i 
Ermenter, que del 2 al 4 de gener es varen instal·lar a la Torre de la Força i van rebre les 
cartes de més de 1000 nens i nenes. L’activitat del patge Reial,  es va completar amb el 
contacontes i altres tallers i l’organitza l’agrupament Escola Erol.   La cavalcada dels Reis 
d’Orient, va arribar puntualment el dijous 5 de gener a les 6 de la tarda, i després del 
recorregut per diferents carrers del poble i l’adoració a l’església va arribar a la Plaça de 
la Vila a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Vila on els va rebre l’alcalde. Abans 
d’instal·lar-se a la llotja Reial, ell rei Gaspar, acompanyat de Melcior i Baltasar,  va 
saludar a tothom des del balcó de can Ramis. La cavalcada compta amb les carrosses 
dels tres reis, l’estrella, la carbonera i es complementa amb diferents elements (estrelles, 
torxes, cama llargs...); ha comptat amb la col·laboració de la colla de geganters, colla de 
diables, agrupament escola Erol i l’estilista Montse Morella. 
 



A la Batllòria el carter Reial ,  envoltat de les parets del pati de Can Bruguera, va recollir 
les cartes de molts nens i nenes dilluns 2 de gener. La cavalcada de ses Majestats els 
Reis Mags de l’Orient, que van arribar pel nou pont sobre la Tordera, va comptar amb la 
participació de moltíssima gent que a més van rebre un petit obsequi, una mica de 
carbó... i un quants caramels. La rebuda es va celebrar al pati de Can Bruguera. La 
cavalcada estava organitzada per l'AMPA Escola Montnegre, Colla Gegantera i Grallera 
de la Batllòria, La Batcolla, Penya Barcelonista "la Batllòria culé" i Consell de Poble de la 
Batllòria. 
 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
Un magnífic concert de la Jove Orquestra Nacional d e Catalunya va tancar diumenge 
l’any Rafael Ferrer  
 
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya va tancar l’any Rafael Ferrer diumenge 8 de 
gener amb un magnífic concert simfònic a la Sala Gran de l’Ateneu. Un nombrós públic 
va poder escoltar un repertori format  per dues obres d’autors catalans: “Tres sonates del 
Pare Antoni Soler”  de Ricard  Lamote de Grignon , i el “Concert per a violí i orquestra” de 
Rafael Ferrer, una obra de pur virtuosisme  que ell mateix  va estrenar l’any 1951 a 
Barcelona i poc més tard a Madrid acompanyat de l’Orquestra Municipal de Barcelona 
dirigida per Eduard Toldrà. 
 
A la segona part la JONC va interpretar una de les grans obres de la música del  
romanticisme: la Simfonia número 3 opus 90 de Johannes Brahms , una deliciosa obra 
exquisida i intimista del compositor alemany.   
 
Aquest concert ha estat el darrer acte de la celebració del centenari del naixement del 
músic Rafael Ferrer i Fitó a Sant Celoni. Durant tot l’any 2011,l’Ajuntament de Sant 
Celoni ha programat diferents esdeveniments sobre la seva figura i la seva obra, des del 
concert de sardanes del gener passat organitzat per l’Agrupació Sardanista, fins al 
concert de piano i de quartet de violes de l’Entrefestes, passant per els concerts de 
l’escola Municipal de Música i l’exposició a la Rectoria Vella.  
 
(S’adjunta imatge)  


