
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 28 de març 

 
 

• Sant Celoni guanya un aparcament per a 193 vehicles  als terrenys de La 
Forestal. Visita a l’aparcament amb els representan ts de les associacions de 
comerciants  
 

• La Setmana per la Pau aconsegueix moure persones i consciències. L'espai 
InfoK del Super3 va emetre dilluns un reportatge so bre el videoclip 
enregistrat dissabte a la plaça amb entrevistes als  alumnes de l'Avet Roig 
que canten la darrera estrofa de la banda sonora.  
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4019090 
 

• Es lliuren les llicències i les claus de  l’horta p ública del Molí de les Planes  
 

• L'alcalde Joan Castaño explica als directius de Ren olit les gestions per 
millorar la C35 
 

• Més de 30 entitats s’impliquen en la Festa Major 20 12  
 

• La geganta Maria del Puig fa la Marató de Barcelona  en 4 hores i 50 minuts. 
Una trentena de membres de la Colla Gegantera ho fa n possible  

 
• Anna Roig i l’ombre de ton chien omplen l’Ateneu 

 
• Concert de Pim Pam Pum, Els Sulfitos i Tanatori, aq uest dissabte a la Sala 

Petita de l’Ateneu dins la programació Sessions’n’s ona. Punt 7 ràdio 
entrevista els tres grups a Sessions’n’ràdio que s’ emet divendres a les 23 h 
i dilluns a les 22 h 
 

• Una trentena d’alumnes de l’Escola de Música fan un  intercanvi amb joves 
bascos 
 

• Convocatòria de Ple Municipal per dilluns 2 d’abril . Ordre del dia 

 

 

 

Sant Celoni guanya un aparcament per a 193 vehicles  als terrenys de La Forestal  
Visita a l’aparcament amb els representants de les associacions de comerciants  
 
Aquesta setmana ha entrat en funcionament un nou aparcament als antics terrenys de La 
Forestal amb capacitat per a 193 vehicles. L’aparcament es troba en un emplaçament 
estratègic per la seva proximitat al centre urbà –a 3 minuts caminant a la plaça de la Vila 
i a 2 minuts de l’estació de Renfe-  i a tocar de la C35. Això fa preveure una baixada en 
la pressió d’aparcament en el centre del municipi i la zona de l’estació, especialment pels 
vehicles que venen de fora.  
 



Amb l’entrada en funcionament d’aquest aparcament, s’ha acaba la fase d’urbanització 
de l’àmbit de l’antiga indústria Derivados Forestales de 35 mil metres quadrats delimitat 
pels carrers Comerç, Indústria, Vial Paral·lel i Olzinelles que passa a ús residencial i amb 
7 mil metres quadrats d’equipaments públics que es destinen a l’aparcament. Les obres 
han suposat l'enderrocament de les instal·lacions i construccions de Derivados 
Forestales i de les naus del carrer Indústria. S'ha garantit la descontaminació, al tractar-
se de sòl industrial, i s'ha urbanitzat la prolongació dels carrers Girona, Comerç i Vial 
Paral·lel a la C35. 
 
L'entrada en funcionament d’un nou tram de Vial paral·lel permet un accés més segur, 
sense necessitat d'utilitzar la C35 com a línea de connexió per a accedir a locals 
comercials i industrials, des del carrer València , passant per les Illes Belles i fins el 
carrer Dr. Ferran, tenint en compte també que l'accés a la zona comercial de l'Esclat, des 
de la C-35 direcció Barcelona s'ha de prendre en el carrer València i no pas en el carrer 
Indústria, com fins ara. Es manté el canvi de gir a l'esquerre des de la C35 al carrer 
Indústria, afavorint la mobilitat del Molí Paperer. 
 

Visita a l’aparcament amb els representants de les associacions de comerciants  
 

L’alcalde Joan Castaño i el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy van convidar 
aquest dimarts als representants de Sant Celoni Comerç i l’Associació de Comerciants 
Anselm Clavé Centre a fer una visita al nou aparcament. Després de la visita, des de 
Sant Celoni Comerç s’ha valorat “molt positivament l’adequació d’aquest espai atès 
que facilitarà l'aparcament gratuït als compradors d'altres municipis que vulguin 
gaudir de la varietat i la qualitat que els comerço s de la vila els ofereixen. La 
senyalització incorporada d’informació sobre el tem ps que poden trigar els usuaris 
caminant des de l’aparcament fins el centre del mun icipi, trencarà la percepció 
errònia que es pugui tenir de llunyania, fet que ta mbé s’ha valorat amb 
satisfacció.”   

 
S’adjunta imatge 
 
 
La Setmana per la Pau aconsegueix moure persones i consciències  
 
L'espai InfoK del Super3 va emetre dilluns un repor tatge sobre el videoclip 
enregistrat dissabte a la plaça amb entrevistes als  alumnes de l'Avet Roig que 
canten la darrera estrofa de la banda sonora. 

La Setmana per la Pau celebrada a Sant Celoni del 19 al 24 de març ha aconseguit el 
seu objectiu: ajudar a reflexionar sobre la nostra responsabilitat a l’hora de consumir. En 
aquest propòsit s'hi han sumat els mateixos membres de la Coordinadora d'Entitats 
Solidàries (organitzadors de la Setmana per la Pau), els infants a les escoles, als 
adults,la gent gran....   

Durant la setman a, sota el lema CONSUM'ACCIÓ s'han fet tallers als centres educatius 
de la mà de voluntaris de les entitats de la Coordinadora. Els infants mitjançant un conte i 
una cançó han pogut expressar quina és la importància de les coses materials però 
també dels amics o la família. Segons la regidora de Comunitat, Magalí Miracle, que 
també va participar en els tallers, "hem quedat sorpresos de la capacitat dels infants 
i dels seus valors".  

Dijous  una vintena de persones van assistir al cinefòrum a partir del documental 
“Comprar, tirar, comprar” als cinemes OCINE. Els assistents van poder reflexionar sobre 
l'obsolescència programada, sobre el debat de com s’ha de produir, perquè hi ha 
productes dissenyats perquè no durin gaire i s’hagin de tornar a comprar, i sobre les 
seves conseqüències. 



Divendres  a la tarda a la Sala Petita de l'Ateneu, la xerrada "El malbaratament 
d'aliments a Catalunya” va aplegar una 
setantena de persones que van poder conèixer les diferències d’uns continents als altres 
i iniciatives com del banc d’aliments per tal que no es perdin i es puguin aprofitar, i 
d’altres mesures que es podrien prendre perquè això no passi. El conferenciant Paco 
Muñoz Gutiérrez, tècnic de Medi Ambient de la UAB i Màster en Economia es va 
acomiadar animant a "educar-nos un altre cop, i per començar a acabar-n os tot el 
menjar del plat."  

Finalment, dissabte, la plaça de la Vila es va omplir de petits i grans, de jocs, cançons, 
tallers sobre consumisme... i de les reflexions de  Martí Boada i l’alcalde Joan Castaño 
en la Festa Solidària. La trobada va acabar amb l’homenatge conduit per l'organització 
Trenkalòs a les víctimes de la guerra de Bòsnia i de totes les guerres, i el record per tots 
aquells que encara avui pateixen les conseqüències de la violència.  

En aquest sentit, es va filmar un videoclip  d'homenatge a les víctimes del conflicte amb 
la col·laboració dels alumnes de les escoles de Sant Celoni i de tothom qui hi va voler 
participar amb espelmes i fanalets. Precisament, la història sobre aquest videoclip 
d'homenatge i la col·laboració dels alumnes de l'escola l'Avet Roig cantant la darrera 
estrofa de la cançó ANNA que fa de banda sonora, va ser motiu de notícia dilluns a 
l'espai InfoK del canal Super 3. El podeu veure a aquest enllaç: 
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4019090 
 
 
 
Es lliuren les llicències i les claus de l’horta pú blica del Molí de les Planes  
 
El 26 de març a les 6 de  la tarda, la Sala d’Actes de la Rectoria Vella es va omplir 
d’hortolans a l’acte de lliurament de llicències i claus de les parcel·les d’horta pública al 
Molí de les Planes. Durant l’acte, l’alcalde Joan Castaño va fer una petita cronologia dels 
fets, una explicació de detalls funcionals de l’horta pública, un aclariment jurídic sobre la 
responsabilitat presa pels hortolans envers l’Ajuntament, ells mateixos i tercers i, 
finalment, el lliurament de la llicència i les claus dels espais, així com un bocí de terra 
que simbolitza la presa de possessió d’un tros de terra. 
 
De les 49 parcel·les disponibles, se n’han adjudicat 41, mentre que en 8 casos 
l’adjudicatari ha renunciat. Properament, s’adjudicaran les parcel·les vacants als 
sol·licitants en llista d’espera.  
 
L’horta pública disposa de 49 parcel·les de mides diverses (entre 59 i 120 m2), 
distribuïdes en dos sectors, que caldrà sortejar entre tots els candidats el proper 15 de 
març. 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.  
 
S’ajunta imatge 
 
 
L'alcalde Joan Castaño explica als directius de Ren olit les gestions per millorar la 
C35 

L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, i el regidor de Promoció Econòmica, Jaume 
Tardy van visitar la setmana passada els directius de l’empresa Renolit Ibérica a qui van 
traslladar les gestions realitzades des del consistori per desencallar la construcció de la 
rotonda a la C-35 amb la carretera de Gualba. En quest sentit, l’alcalde va remarcar que 
l’actual equip de govern “considera prioritari i imprescindible la construcc ió 



d’aquesta rotonda per a millorar els accessos i la mobilitat i la seguretat de la C-35 
pel seu pas per Sant Celoni”  i així s’ha traslladat reiteradament a la Generalitat. 

La trobada amb la direcció de Renolit Ibérica forma part de les trobades habituals que 
organitza el consistori per conèixer de més a prop el teixit empresarial del municipi. 
Durant la visita, el gerent  Frédéric Weemaels i el cap de Recursos Humans, Eugeni 
Solina, els van mostrar les darreres novetats tecnològiques aplicades a la maquinària 
industrial.  

 
 
Més de 30 entitats s’impliquen en la Festa Major 20 12  
 
Més de 30 representants d’entitats del municipi van participar a la reunió del tret de 
sortida a la Festa Major 2012. La regidora de cultura i educació, Júlia de la Encarnación 
va donar la benvinguda als assistents i va comentar els objectius de treball bàsics que se 
centren en “garantir una programació diversa per a totes les e dats i per a tots els 
gustos i interessos; incentivar la participació i l a implicació d’entitats, col·lectius i 
persones; reforçar activitats i activitats que afav oreixin actituds responsables, la 
cohesió social, la cooperació, el respecte, la part icipació i continuar amb el criteri 
d’austeritat i racionalització de les despeses”. 
 
Els dies de Festa Major seran del divendres 7 al dilluns 10 de setembre ; l’ 11 de 
setembre se celebraran els actes de la diada, però seran fora de la Festa Major. La 
voluntat és que durant el dia es visualitzi la festa a places i carrers de la Vila i bona part 
de l’activitat de nit es realitzarà a l’espai de barraques i concerts que es manté a la zona 
del Comte del Montseny. La comissió de barraques, constituïda per 15 entitats, ha 
determinat que en l’espai de concerts hi haurà 11 barraques fixes, la barraca de gots i 
una barraca mòbil. 
 
Es replantejarà el corremonts, hi haurà menys proves puntuables i algunes de les proves 
es revisaran per tal d’afavorir la participació i la cooperació per sobre de la competitivitat. 
Es va destacar la importància del col·lectiu de senys i negres com a grans dinamitzadors 
de la festa i la necessitat d’anar tots alhora per fer una festa del tot reexida. En aquesta 
línia la campanya es replanteja i es donaran quatre reconeixements a la casa més 
engalanada Seny, la casa més engalanada Negra, i el carrer més engalanat Seny i el 
carrer més engalanat Negre. 
 
Finalment els diferents representants a la reunió es varen inscriure a les diferents 
comissions de treball: joves, concerts, barraques, correxarrups i rodaxutxes. Més 
informació: www.santceloni.cat/festamajor 
 
S’adjunta imatge 
 
 
La geganta Maria del Puig fa la Marató de Barcelona  en 4 hores i 50 minuts  
Una trentena de membres de la Colla Gegantera ho fa n possible 
 
La Colla de Geganters de Sant Celoni ha tornat a fer història: la geganta Maria del Puig 
s'ha convertit en la primera no humana de tota la història en córrer la Marató de 
Barcelona i ho va fer amb un temps de 4 hores i 50 minuts. Una trentena de membres de 
la Colla de Geganters repartits en 4 grups es van anar rellevant per assolir la fita. Tal i 
com ha explicat el president de la Colla, Jordi Deumal, “els 27 corredors ens vam anar 
rellevant, si bé alguns la van fer tota però la sor tida i l’arribada la vam fer junts, i   
escurçant les previsions inicials de cobrir els 42, 195 quilòmetres en sis hores.”  
 



La satisfacció entre els integrants de la colla és enorme i, malgrat el cansament, 
l'arribada a meta va ser ”eufòrica i emotiva, acompanyada pels ànims que vam  rebre 
en tot moment dels atletes i del públic” , recorda Deumal. L’alcalde Joan Castaño va 
acompanyar a la Colla de Geganters en aquesta aventura, de fet va córrer el primer i 
l’últim quilòmetre de la Marató al costat de la geganta.  
 
A l’arribada, a més de membres de la colla, de familiars i amics, els esperava el gegant 
Martí. 
 
De cara a l’any vinent, que els gegants Martí i Maria del Puig compleixen 50 anys, la 
Colla de Geganters de Sant Celoni ja està pensant amb alguna sorpresa...  
 
S’adjunten imatges 
 
 
Anna Roig i l’ombre de ton chien omplen l’Ateneu  
 
Dissabte passat, dins la programació A l’Ateneu 2012, l’Anna Roig i l’Ombre de ton chien 
van omplir la Sala Petita del Teatre Municipal Ateneu de gom a gom. Més d’una hora i 
mitja de cançons i bon rotllo que van deixar molt bon gust de boca a tothom que hi va 
assistir. En acabat, una cua de gent esperava per poder comparar les seus CDs, 
apuntar-se a la llibreta vermella per anar rebent notícies seves i fer-se una fotos amb 
l’Anna tot demanant-li que els hi signés els CDs...  
 
Podeu consultar tota la programació A l’Ateneu www.santceloni.cat/alateneu 

 
 
Concert de Pim Pam Pum, Els Sulfitos i Tanatori, aq uest dissabte a la Sala Petita 
de l’Ateneu dins la programació Sessions’n’sona  
Punt 7 ràdio entrevista els tres grups a Sessions’n ’ràdio que s’emet divendres a 
les 23 h i dilluns a les 22 h 
 
Aquest dissabte, a partir de 2/4 d’11 de la nit, a la Sala Petita del teatre Ateneu, 
Sessions’n’sona amb els grups Le Pim Pam Pum, Els Sulfitos i Tanatori. Com és 
habitual, aquestes sessions compten amb la col·laboració de JASC (Joventut Alternativa 
de Sant Celoni) que en aquesta ocasió  organitzaran un twister per tal que tothom qui ho 
desitgi hi pugui jugar mentre gaudeix dels concerts. 
 
Novament Punt 7 Ràdio emetrà un altre programa especial del Sessions’n’Ràdio. La 
periodista Gemma Grau parlarà amb El Pim Pam Pum, Els Sulfitos i Tanatori.  En aquest 
programa es podrà descobrir com es van crear les formacions, quin tipus de música fan, 
quines influències tenen, etc. El Sessions’n’ràdio s’emetrà aquest divendres a les 23 h i 
es reemetrà dilluns a les 22 h. A més també es podrà descarregar a partir de la setmana 
vinent al web www.santceloni.cat/radio a l’apartat de ràdio a la carta. 
 

 
Una trentena d’alumnes de l’Escola de Música fan un  intercanvi amb joves bascos  
 
Una trentena d’alumnes de l’Escola de Música de Sant Celoni van ser aquest cap de 
setmana a Bergara (Guipúzcoa) en motiu d’un intercanvi amb l’Escola de Música 
d’aquella població basca.  Els joves músics celonins van tornar entusiasmats de l’acollida 
que els van oferir les famílies basques,  i encara més contents  per les noves amistats 
que van sorgir de la relació entre els alumnes d’ambdues escoles.  
 



Dins el programa d’activitats organitzades per l’Escola de Bergara no hi podia faltar un 
concert, on prop de 200 persones van gaudir d’un repertori ofert per els cors i orquestra 
de Sant Celoni i l’orquestra de Bergara.  
 
L’intercanvi es completarà el primer cap de setmana de maig quan els nois i noies 
bascos vindran i viuran amb els companys i companyes catalans i les seves famílies, i 
tots junts repetiran el concert plegats, aquest cop a Sant Celoni. 
 

S’adjunta imatge 

 

Convocatòria de Ple Municipal per dilluns 2 d’abril . Ordre del dia  

I.- PART DISPOSITIVA 

 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions plenàries dels dies 24.11.2011, 

22.12.2011 i 26.01.2012. 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble de la Batllòria. 
 
3. Aprovació inicial, si s’escau, de la revisió del Pla basic municipal de protecció civil per al 

municipi de Sant Celoni. 
 
4. Aprovació inicial, si s’escau, de la revisió del Pla d’actuació municipal per risc químic per al 

municipi de Sant Celoni. 
 
5. Aprovació inicial, si s’escau, de la revisió del Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions 

per al municipi de Sant Celoni. 
 
6. Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor accidental en compliment 

del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació 
i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament dels 
proveïdors de les entitats locals. 

 
7. Donar compte al Ple municipal dels informes emesos per l’interventor accidental sobre la  

morositat de l’Ajuntament en el tercer i quart trimestre de 2011. 
 
8. Donar compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 

de Sant Celoni corresponent a l’exercici de 2011. 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte per a la gestió dels servies de recollida i 

transport de residus sòlids urbans, matèria orgànica, objectes voluminosos, paper-cartró i neteja 
viària al municipi de Sant Celoni. 

 
10. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 

urbana a la finca de Can Mainou de Dalt, a la Batllòria. 
 
11. Aprovació inicial, si s’escau, del Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni. 
 
12. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

 
13. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual de Pla general municipal d’ordenació 

per a l’adequació a la Directiva de Serveis del Mercat Interior 2006/123/CE i simplificació 
normativa. 

 
14. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança de simplificació d’activitats i promoció de 

l’activitat econòmica. 
 

15. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals número 9, 13, 
18 i 20, reguladores de quatre taxes municipals.  

 



16. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 20, 
reguladora de les taxes del Centre de formació d’adults Baix Montseny – Sax Sala. 

 
17. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal número 24, 

reguladora de les taxes del Centre municipal d’expressió. 
 
18. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels preus públics per assistència a l’Escola bressol 

municipal. 
 
19. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua 

potable. 
 
20. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenten els grups municipals del PSC i d’ICV en 

contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat. 
 
21. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP en defensa dels 

drets dels treballadors/es, l’ocupació i en contra de la reforma laboral. 
 
22. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU per reclamar a 

l’Estat espanyol la transferència del 0,7% dels fons provinents de l’IRPF destinats a 
programes de cooperació i voluntariat socials. 

 
 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
23. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en 

els mesos de gener i febrer de 2012. 
 
24. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de gener i febrer de 2012. 
 
25. Precs i preguntes.  


