
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 25 de gener de 2012  

 
• Aquest dissabte engega la programació de Teatre, mú sica i dansa A 

l’Ateneu amb l’espectacle Units  
 

• La presentació del llibre 'Boscos de Catalunya' de Martí Boada i Francisco 
Javier Gómez omple la Sala Bernat Martorell de Can Ramis  
 

• La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte una expo sició sobre “El món 
dels ràdio transistors” vist per Joan Julià. Punt 7  ràdio ha preparat dos 
programes lligats a la mostra 
 

• S’allarga el termini per sol·licitar un hort públic : fins el 15 de febrer  
 

• Els joves del PQPI-PTT fan un taller de  “Cuina sen se pares”  
 

• Places lliures al curs per a persones manipuladores  d’aliments  
 

• El Centre Municipal d’Expressió organitza un curs d ’intel·ligència emocional  
 

• Comencen les Jornada de portes obertes a les escole s de Sant Celoni  
 

• La Rectoria Vella acollirà la presentació dels resu ltats del projecte ACCUA 
sobre les Adaptacions al canvi climàtic en l’ús de l’aigua  
 

• Ordre del dia Ple municipal, dijous 26 de gener de 2012   

 
 
Aquest dissabte engega la programació de Teatre, mú sica i dansa A l’Ateneu amb 
l’espectacle Units   
 
La programació estable de A l’Ateneu comença aquest dissabte amb Units, un 
espectacle de dansa contemporània dels germans Serra i la seva companyia 
CollectifPoPs amb música original de Pau Figueras.  
 
L’espectacle, amb una durada de 50 minuts, començarà a les 8 del vespre a la Sala 
Gran de l’Ateneu, dins l’aposta incorporada enguany  f’oferir un horari més familiar .  
 
CollectifPoPs són cinc ballarins professionals formats en dansa contemporània (Soren 
Linding, Quim Bigas, Magí Serra, Joana Serra i 
Ona Fusté), que creen aquest projecte amb la motivació de treballar junts, tot compartint 
interessos artístics, coreogràfics i socials. Utilitzant el folklore i la cultura catalana com a 
eines de treball per un procés contemporani i d’actualitat, Units, és una peça que parla 



de la creació d’una identitat col·lectiva, una unió que va del individu perdut, que desitja 
buscar-se a si mateix, a la constel·lació de cinc que ens fa sentir còmodes i forts. 
 
La programació continuarà amb teatre, l’11 de febre r 
Els propers espectacles previstos són teatre amb Nit de ràdio dos punt zero  de FlyHard 
Produccions dissabte 11 de febrer a les 8 del vespre i L’espera  amb Clara Segura, Marta 
Marco i Isabel Rocatti divendres 4 de maig a les 10 del vespre; música amb el Bigoti 
Vermell  d’Anna Roig i L’ombre de ton chien dissabte 24 de març a les 8 del vespre i la 
presentació del  Producto Interior Bruto vol. I i vol. II   de Joan Colomo divendres 20 
d’abril a les 10 de la nit, per qui li agradi el circ aquesta vegada no es pot deixar perdre 
Circumstàncies, 15è circ d’hivern  de l’Ateneu Popular 9 Barris diumenge 15 d’abril a 
les 6 de la tarda (espectacle que es va programar dins els Dijous a la Fresca 2011 i que 
no es va poder veure per la desafortunada lesió d’un dels acròbates), màgia de la mà del 
Mag Edgard dissabte 25 de febrer a les 6 de la tarda i La Ventafocs, el musical amb 
ritme dels 50  que farà gaudir a grans i petits amb una Ventafocs...diferent, diumenge 11 
de març a les 6 de la tarda. 
 
Les entrades anticipades dels espectacles de la programació A l’Ateneu es venen de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, al Centre Municipal d’Expressió, al carrer 
Sant Josep, 18.  
 
Les entrades pel públic general a la programació estable costen 10 euros, amb 
descomptes del 50% per a majors de 65 i menors de 14 anys o joves entre 14 i 30 anys 
amb el Carnet Jove. 
 
Tota la informació a www.santceloni.cat/alateneu 
 
 
La presentació del llibre 'Boscos de Catalunya' de Martí Boada i Francisco Javier 
Gómez omple la Sala Bernat Martorell de Can Ramis  
 
La Sala Bernat Martorell es va omplir de gom a gom dissabte passat a la presentació del 
llibre “Boscos de Catalunya” dirigit i escrit pel celoní Dr. Martí Boada i pel Dr. Francisco 
Javier Gómez, ambdós investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 
(ICTA) de la UAB. A més dels autors, a la presentació hi va intervenir  l’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño, i el degà de la Facultat de Ciències de la UAB, Dr. Jordi Bartrolí, 
que va pronunciar la conferència "Boscos i futur".  
 
La presentació de Boscos de Catalunya la va organitzar la llibreria L’Alguer 7 i 
l’Ajuntament de Sant Celoni amb la col·laboració d’Òmnium Cultural del Baix Montseny. 

(S’adjunta imatge)  

 

La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte una expo sició sobre “El món dels ràdio 
transistors” vist per Joan Julià  
Punt 7 ràdio ha preparat dos programes lligats a la  mostra 

El celoní joan Julià mostrarà part de la seva col·lecció de ràdio transistors en una 
exposició que s’obrirà al públic aquest dissabte a les 7 del vespre a la Rectoria Vella de 
Sant Celoni i que es podrà visitar fins l’11 de març. Uns 500 exemplars d’aquests 
aparells ompliran les sales de la Rectoria Vella, tots ells nous i en bon estat. Per 
aconseguir aquests ràdio transistors, Joan Julià hi ha dedicat anys de recerca: primer 
elaborant un llistat dels que volia aconseguir, triant els més representatius, i després 
adquirint-los. 



 
Joan Julià, un apassionat pel món de la ràdio 
Joan Julià Enrich és pèrit industrial electricista, de la promoció de 1952 de la Universitat 
Industrial de Barcelona, i al llarg de la seva carrera professional ha ocupat diferents 
càrrecs en empreses d’electricitat i electrònica fins que es va jubilar l’any 1996. Fa uns 
50 anys que es va establir a Sant Celoni. S’ha interessat per la ràdio des de la infantesa i 
en els anys 70 es va convertir en radioaficionat amb l’indicatiu EA3BKS. Ha estat 
fundador i primer president de l’Associació Cultural Amics de la Ràdio. 
 
És autor dels llibres: Radio:  historia y técnica (1993), Radios españolas (1999), Radios y 
altoparlantes (2000), Radios: emisoras y receptores (2004) i ha publicat articles sobre 
ràdio a diverses revistes tècniques. També col·labora com a historiador al programa 
L’altra ràdio, de RNE R4. 
 
Des de 1985 ha realitzat més de 25 exposicions amb els aparells de ràdio de la seva 
col·lecció, amb la participació de la Unión de Radioaficionados Españoles, Fira 
Internacional de Barcelona, la Caixa, EAJ1 Ràdio Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Ministerio de Comunicaciones, Museo Nacional Reina Sofia, Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, Cabildo Insular de Tenerife i El Corte Inglés. El 1995 una part de 
la seva col·lecció es va poder veure a la Rectoria Vella de Sant Celoni, a l’exposició 
Temps de ràdio. Receptors del Museu Julià de la Ràdio. 
 
El Museu Julià de la Ràdio,  la seva col·lecció particular formada per uns 1.500 aparells, 
va estar obert al públic a Sant Celoni fins al 1996. El 2006 la col·lecció va passar a ser 
propietat del Museu Nacional  de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb seu a 
Terrassa. 
 
Apassionat pel món de la ràdio, Joan Julià s’ha especialitzat darrerament en els 
transistors. En aquesta exposició ens presenta part de la seva nova col·lecció de ràdio 
transistors. Està classificada en catorze apartats (històrics, espanyols, portàtils, 
miniatura...) seguint els mateixos criteris que ha establert al seu nou llibre, Radio 
transistores, actualment en procés d’edició. 

L’exposició es pot visitar  dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre i diumenges i 
festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. Tots els dissabtes de 6 a 
7 del vespre, Joan Julià ofereix una visita comentada.  

 

Punt 7 ràdio ha preparat dos programes lligats a la  mostra  

Des de Punt 7 s’ha volgut aprofundir en aquesta exposició i s’han preparat dos 
programes especials que giren al voltant dels ràdio transistors amb una conversa amb 
Joan Julià, l’autor de la mostra. El primer programa se centra en la revolució que va 
suposar la introducció d’aquest aparell a la societat i el segon fa una aproximació a les 
aficions i història lligada a la ràdio de Joan Julià.  S’emetran dilluns 30 de gener i  dilluns 
6 de febrer a les 10 de la nit o posteriorment es podran descarregar des del web 
santceloni.cat/radio.  
 
 

 
S’allarga el termini per sol·licitar un hort públic  fins el 15 de febrer  
 
Les persones interessades a tenir un hort públic al polígon Molí de les Planes tenen fins 
el 15 de febrer per sol·licitar-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni (Safareig 
c/ Campins 24)  i de la Batllòria (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 
 

 
Els joves del PQPI-PTT fan un taller de  “Cuina sen se pares”  
 
Els alumnes del programa de formació PQPI-PTT de Sant Celoni del perfil d’auxiliar en 
vendes, oficina i atenció al públic, van participar el passat  19 de gener al  taller Cuina 
sense pares. L’activitat tenia un doble objectiu: potenciar l’autonomia personal dels joves 
i posar en pràctica els coneixements adquirits en el curs de manipuladors d’aliments 
organitzat per l’Ajuntament. 
 
Durant el taller els joves van rebre informació i orientacions sobre bones pràctiques 
nutricionals i van elaborar un menú equilibrat amb l’ajuda de la tècnica de Diputació de 
Barcelona. www.cuinasensepares.cat  
 
(S’adjunta imatge) 
 
 

Places lliures al curs per a persones manipuladores  d’aliments  

Dins l’oferta municipal de formació permanent, l’Ajuntament de Sant Celoni organitza els 
dies 6, 7 i 8 de febrer de 7 a 9 del vespre un nou curs per a persones manipuladores 
d’aliments. El preu és de 22 euros i les inscripcions es poden fer fins el 2 de febrer, a 
l’Àrea de Comunitat (pl. Josep Alfaras, 6) de dilluns a divendres 8 a 15 h, o bé a través 
d’Internet a www.santceloni.cat/clip 

 

El Centre Municipal d’Expressió organitza un curs d ’intel·ligència emocional  

El Centre Municipal d’Expressió, dins l’oferta municipal de formació permanent, organitza 
un curs d’aprofundiment en les competències sòcio-emocionals bàsiques: des de la 



consciència i l’auto coneixement, cap a la gestió, l’autonomia, la comunicació i la relació 
amb els altres, per tal que els assistents puguin organitzar la seva pròpia caixa d’eines. 

El curs, a càrrec de Josep Toll, començarà el 18 febrer i tindrà una durada de 4 sessions, 
els dissabtes de 9 a 14 h i costa 129 euros. 

Les inscripcions es poden fer al CME o per Internet www.santceloni.cat/clip 

 

 
Comencen les Jornada de portes obertes a les escole s de Sant Celoni  

A partir d’aquesta setmana, els centres escolars del municipi han començat les jornades 
de portes obertes per donar a conèixer la seva escola als possibles nous alumnes i les 
seves famílies. Les jornades s'allargaran fins a mitjans de febrer i, en el cas de l'escola 
Cor de Maria, fins al 3 de març. A sota teniu el calendari, horaris i telèfons de les escoles: 

 
Centre escolar  Data Hora 

Escola Montnegre (La Batllòria) Divendres 27 de gener 15.30 h 
Institut Escola La Tordera Dimecres 1 de febrer 18 h 
Institut Baix Montseny Dijous 2 de febrer 17.30 h 
Col·legi La Salle Dissabte 4 de febrer de 10 a 13 h 
Escola Soler de Vilardell Dilluns 6 de febrer 17.15 h 

Escola Josep Pallerola i Roca 
Dilluns 13 de febrer 9.30 h 
Dimarts 14 de febrer 15.30 h 

Col·legi Cor de Maria Dissabte 3 de març de 10.30 a 13 h 
Escola L’Avet Roig Dimarts 7 de febrer 18 h 

 

 

 
La Rectoria Vella acollirà la presentació dels resu ltats del projecte ACCUA  

 
El proper dijous 2 de febrer a les 10.30 h tindrà lloc a la Rectoria Vella la presentació dels 
resultats del projecte ACCUA (Adaptacions al Canvi Climàtic en l’Ús de l’Aigua).És un 
projecte de tres anys de durada finançat per L’Obra Social de Catalunya Caixa i 
coordinat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) que compta 
amb la participació d’altres centres.  
 
El projecte ACCUA  (Adaptacions al Canvi Climàtic en l’Ús de l’Aigua) ha avaluat les 
vulnerabilitats  del litoral català davant els principals efectes del canvi global  relacionats 
amb la disponibilitat d’aigua en tres conques d’estudi: el Fluvià, la Tordera i el Siurana . 
A partir d’aquesta avaluació, ACCUA  ha proposat un seguit de mesures d’adaptació  
per respondre a aquesta vulnerabilitat i minimitzar-ne els impactes previstos. 
 
A l’acte hi intervindran el doctor en Geografia Física i investigador de l’Observatori de la 
Tordera, Carles Barriocanal, el doctor del Departament de Ciències Ambientals de la 
Universitat de Girona, Josep Mas, el director de l’Àrea de Territori i Medi Ambient de 
l’Obra Social de CatalunyaCaixa, Miquel Rafa, i els coordinadors del projecte ACCUA i 
investigadors del CREAF, Eduard Pla i Diana Pasqual. 
 
Més informació a http://www.creaf.uab.cat/accua/ 



 
 
 
 
Ordre del dia Ple ordinari 26 de gener de 2012  

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del dia 07.11.2011. 
 
2. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de 17.01.2012 de modificació 

d’atribucions genèriques i específiques en regidores i regidors. 
 

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble de la 
Batllòria 

 
4. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte de gestió del servei de 

manteniment, conservació i explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals. 
 
5. Aprovació, si s’escau, de les tarifes del taxi urbà per a l’any 2012, d’acord amb la Llei 

19/2003, de 4 de juliol, del taxi. 
 

6. Aprovació, si s’escau, del conveni tipus per raó del qual es resolen de mutu acord els 
convenis per a la delegació de competències al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per a la gestió del Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia. 

 
7. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora de la creació i 

supressió de fitxers de dades de caràcter personal. 
 

8. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Arbúcies, 
Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera per estendre els serveis 
d’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny al municipi d’Arbúcies. 

 
9. Aprovació, si s’escau, del desistiment a l’assistència per al desenvolupament de la 

promoció d’habitatge protegit al carrer Montserrat 61-63, a través del Registre 
d’entitats promotores d’habitatge protegit de la Diputació de Barcelona. 
 

10. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la Joventut Nacionalista de 
Catalunya (JNC) per a l’adhesió de Sant Celoni a l’Associació de municipis per la 
independència.  

 
11. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP per 

expressar la voluntat d’abolir la monarquia borbònica. 
 
12. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP arran 

del traspàs de Manuel Fraga Iribarne. 
 

13. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP per 
denunciar les darreres “mesures d’austeritat” del Govern espanyol, contra drets 
socials i laborals bàsics. 
 

14. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-EPM 
de rebuig a la pujada unilateral de l’IBI.  



 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
15. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Seguretat 

Ciutadana en els mesos de novembre i desembre de 2011. 
 
16. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de novembre i desembre de 2011. 
 
17. Precs i preguntes. 
 
 
 

 


