
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 4 de juliol 
 
 

• L’Ajuntament de Sant Celoni promou la millora del P olígon Industrial Molí de 
les Planes per atreure-hi més empreses. Un estudi a nalitzarà la situació 
actual d’aquesta zona d’activitat econòmica per det ectar-ne les mancances i 
deficiències i proposar un full de ruta per a la se va resolució i millora 
 

• Conclou el procés participatiu d’actualització del Pla Local d’Habitatge 
 
• Comença el juliol amb dos dissabtes plens de música : Fira Sound Celoni 

aquest dissabte i Final del Concurs Sant Celoni Son a que ja té 4 finalistes! 
 

• La Principal del Ferro enregistra la música del tra dicional Ball de Gitanes  
 

• L’espai de trobada amb els creadors locals, Tast de Lletres , marxa de 
vacances amb un molt bon balanç de participació 

 
• Una trentena d’infants, joves i adults estrenen el BiblioPícnic a la plaça de la 

Biblioteca 
 

• Comencen els Dijous a la fresca amb música de la mà  de la Mollet Jazz 
Band i la Jazz Band de Sant Celoni 
 

• Avui s’ha fet el sorteig de 8 horts de la segona co nvocatòria d’adjudicació 
d’horts municipals del Molí de les Planes 
 

• La plaça de la Vila va acollir  una nova edició del  Tastets d'Estiu amb una 
gran participació 
 

• El Mercat Municipal estrena nova imatge 
 

• El comerç celoní, un exemple de dinamisme: Open Nig ht aquest divendres a 
la nit al carrer Major de Dalt i Mercat de la Ganga  aquest dissabte al carrer 
d’Anselm Clavé 

 
 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni promou la millora del P olígon Industrial Molí de les 
Planes per atreure-hi més empreses  
 
Un estudi analitzarà la situació actual d’aquesta z ona d’activitat econòmica per 
detectar-ne les mancances i deficiències i proposar  un full de ruta per a la seva 
resolució i millora 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni impulsa la redacció d’un Pla de Millora i Dinamització del 
Polígon Industrial Molí de les Planes, un projecte en què l’alcalde Joan Castaño, destaca 
la visió de futur: “les empreses juguen un paper clau en l’economia loc al com a 
motor de creixement i, doncs, d’ocupació, de creaci ó de llocs de treball. En relació 
al projecte, en una primera etapa, portarem a terme  una diagnosi acurada de les 



característiques bàsiques del Polígon, l’estat de l es infraestructures i serveis, i la 
definició de les accions necessàries per a la seva millora ”. Això permetrà, a 
continuació, incidir en la dinamització del teixit empresarial, tot dirigint els esforços en la 
implementació de plans d’actuació per a millorar i dinamitzar l’entorn de les empreses del 
polígon. Per això “en aquest procés, la col·laboració público-privada ha de ser un 
eix central de treball ”, assenyala l’alcalde.  
 
Participació de les empreses 
Les empreses del Polígon Industrial participaran en l’avaluació de la situació del polígon 
Molí de les Planes, aportant-hi la seva opinió. “Els punts de vista de les empreses, que 
són les més pròximes i amb un major coneixement del  territori, ens permetrà 
complementar la recollida d’informació de caire obj ectiu ”, assegura el regidor de 
Promoció Econòmica, Jaume Tardy.  
El procés d’avaluació de la situació del Polígon Industrial és el pas previ a l’elaboració de 
les recomanacions i proposta d’actuacions. “La millora del polígon és d’interès mutu. 
Per aquest motiu és important que les empreses hi d onin la seva opinió en aquest 
procés, per tal d’incorporar les seves inquietuds i  visions en el resultat final ”, 
assenyala el regidor.   
 
Col·laboració amb la Unió de Polígons Industrials d e Catalunya (UPIC)   
L’Àrea de Promoció Econòmica treballa amb la Diputació de Barcelona i la Unió de 
Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) en la redacció d’aquest projecte. La UPIC és 
una associació sense ànim de lucre dedicada únicament i exclusiva a la defensa dels 
interessos de les àrees industrials del Principat, amb l’objectiu que totes les empreses 
que treballen a Catalunya puguin desenvolupar la seva activitat industrial de la manera 
més còmoda i eficaç possible. 
 
Joan Castaño destaca l’oportunitat que suposa treballar conjuntament amb la UPIC en 
aquest procés ja que aquesta defensa un model d’indústria que faci front a les 
deslocalitzacions, el dèficit en infraestructures o les necessitats energètiques, fenòmens 
de gran incidència a Catalunya: “i ho fa des d’una perspectiva àmplia d’una Unió de 
Polígons en què hi són presents associacions de pol ígons industrials d’arreu de 
Catalunya, com ara Mollet, Riudellots de la Selva, Terrassa, Sabadell, Lleida, Vic o 
Tarragona ”.  Entre els seus objectius, la UPIC es proposa analitzar l’estat actual de les 
ubicacions industrials de Catalunya per trobar solucions per millorar-les, no solament per 
mantenir l’actual teixit industrial, sinó també per poder atraure noves inversions.  
 

 
 
Conclou el procés participatiu d’actualització del Pla Local d’Habitatge  
 
La darrera sessió participativa d’actualització del Pla Local d’Habitatge de Sant Celoni 
(PLH) va acabar la setmana passada amb la reunió amb la ciutadania i les entitats del 
municipi. El PLH és el document tècnic que ha de determinar les propostes i els 
compromisos municipals en política d’habitatge per als propers sis anys i per a la seva 
actualització s’han realitzat tres sessions participatives, dirigides a regidors de grups 
municipals amb representació al consistori, agents amb presència directa o indirecta dins 
del mercat immobiliari  –api, promotors, constructors, arquitectes, aparelladors i 
representants d’entitats financeres-  i entitats i ciutadania en general (28 de juny). 
 
A més, per poder copsar l’opinió de la ciutadania, de l’1 de juny i fins el 30,  al web 
municipal s’ha habilitat una enquesta que es podia respondre on line i que ha comptat 
amb cinquanta-dues respostes. 
 
Els assistents a cadascuna de les diferents sessions, han manifestat les seves inquietuds 
i formulat un seguit de propostes, la majoria amb un denominador comú: la necessitat 
de poder tenir a disposició habitatge assequible en  els propers anys , entenent per 
habitatge assequible aquell que té el preu que el ciutadà pot pagar. Els participants van 



fer palès, a cadascuna de les tres sessions, que l’habitatge amb protecció oficial (HPO) 
ha deixat de complir la funció social per la que fou creat i que resulta un malbaratament 
de recursos dedicar ajuts a la promoció d’HPO de compravenda i que l’HPO de lloguer té 
una rigidesa de preus que dificulta que s’adapti amb rapidesa al mercat i no té un preu 
assequible fet que fa que un sector important de la ciutadania no pugui optar a habitatges 
en que l’Ajuntament ha col·laborat en la seva promoció. 
 
Altres conclusions a les que han arribat els participants són que la figura clàssica de la 
compravenda està obsoleta,  que la majoria de les noves necessitats de llar no podran 
ser satisfetes amb aquesta figura i que cal promoure tinences intermitges (cooperatives 
d’habitatges, propietats temporals, propietat parcials...) i lloguers a preus socials. En 
aquest punt, es va apuntar que cal seguir el camí iniciat fa tres anys amb l’adhesió a la 
Xarxa d’habitatges d’inserció i ampliar el nombre d’habitatges que en disposi el municipi, 
que actualment és un. 
 
Ara, un cop acabat el procés de participació, s’iniciarà la fase de redacció de les 
propostes, estratègies i objectius.  
 
 
 
Comença el juliol amb dos dissabtes plens de música : Fira Sound Celoni aquest 
dissabte i Final del Concurs Sant Celoni Sona que j a té 4 finalistes!  
 
Fira de música Sound Celoni 
Aquest dissabte, 7 de juliol, a partir de les 6 de la tarda 3a Fira de Música Sound Celoni. 
Grups de tots els estils, folk, funky, flamenc, rock, reaggae, rumba, percussió tecno, 
jazz... de 6 a 9 del vespre a diferents punts de la plaça de la Vila, la plaça de l’Església i 
al llarg de tot el carrer Major. Un taller estudi de gravació estarà instal·lat a la Sala Bernat 
Martorell, obert a tothom, on s’enregistrà un tema de cada grup participant a la Fira. Al 
claustre de l’Oficina de Turisme i al carrer Major de dalt, audicions de grups de l’Escola 
Municipal de Música. A partir de les 9 del vespre, sopar a preu popular a la plaça de la 
Vila organitzat  per la Colla Gegantera de Sant Celoni i a partir de les 10 de la nit concert 
de fi de festa, també a la plaça de la Vila a càrrec de dos dels grups participants en la 1a 
edició de la Fira Sound Celoni: Raska i Le Pim Pam Pum. 
 
 

 

 



Ja tenim els 4 finalistes del Sant Celoni Sona! Con curs 2012 
La Banda del Panda (un grup de La Batllòria que segons ells mateixos fan rumba 
callejera), Apart ( rock de Sant Celoni), A Destiemp (rock de Santa Maria de 
Palautordera) i Tanatori (metal de Sant Antoni de Vilamajor) són els 4 grups finalistes 
que el jurat del concurs ha seleccionat per tal que toquin el proper dissabte, 14 de juliol, a 
partir de les 11 de la nit, a l’escenari que es muntarà a la plaça de la Biblioteca de Sant 
Celoni. Només un d’ells serà el guanyador i s’endurà poder enregistrar 5 temes i un 
videoclip del making off a l’estudi de gravació Kcleta Studios de Cardedeu. 
Célula durmiente, British Bacon, Le Pim Pam Pum, Twisted Nails, May Chronicles i 
Flying Renos són els guanyadors de les darreres edicions del concurs que aquest any 
arriba a la 7a edició. 
 
 
La Principal del Ferro enregistra la música del tra dicional Ball de Gitanes  
 
Els integrants de l’orquestra La Principal del Ferro es van tancar a la sala gran de 
l’Ateneu durant unes quantes hores, per enregistrar la música tradicional del Ball de 
Gitanes en una iniciativa de la Colla del Ferro amb col·laboració amb l’Escola Municipal 
de Música. La previsió és que principis de l’any vinent aquest treball pugui sortir editat en 
forma de CD.  
 
La Principal del Ferro està formada per alumnes de la Jazzband de l’Escola Municipal de 
Música  i ambdues formacions estan dirigides per Josep Maria Aparicio.  
 
 
Una trentena d’infants, joves i adults estrenen el BiblioPícnic a la plaça de la 
Biblioteca  
 
El primer dimarts de bibliopícnic va atreure ahir a la tarda a una vintena d’infants, joves i 
adults que van poder gaudir del taller “Elaborem una joguina: el bilboquet” i dels contes 
“Charlie i la fàbrica de xocolata” o “Baba”, entre d’altres. Aquest nou servei gratuït i 
pioner al municipi ofereix sota una carpa instal·lada a la plaça de la Biblioteca, diferents 
tallers, activitats i publicacions cada dimarts de juliol de 5 a 8 del vespre.  
 
Els adults van poder llegir revistes a l’aire lliure i delectar-se amb una tarda estiuenca 
d’oci i cultura.  
 
 
L’espai de trobada amb els creadors locals, Tast de Lletres , marxa de vacances 
amb un molt bon balanç de participació  
 
 
Tast de Lletres, les trobades literàries mensuals amb autors del Baix Montseny, 
organitzades per la Biblioteca l’Escorxador i l’Ajuntament de Sant Celoni marxen de 
vacances amb un molt bon balanç de participació. Des del primer Tast de lletres del  
febrer, prop de dues-centes persones s’han apropat a alguns dels autors del Baix 
Montseny. 
 
En aquest sentit, s’ha complert l’objectiu que en la seva presentació va explicar  la 
regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, “que hi hagi allò que moltes vegades 
manca, que és el contacte directe entre els autors i els lectors. Considerem que 
des de l’administració hem de donar suport als nost res artistes en totes les 
vessants creatives. Nosaltres posem a l’abast tots el mitjans de què disposem i 
ells l’omplen de contingut cultural; és per això qu e cada autor organitzarà la 
trobada Tast de Lletres com se senti més còmode”. 
 
Fins ara ha participat Víctor del Árbol, Pau Gener, David Jiménez i Cot i Teresa Borotau. 
La darrera prevista amb Jesús Pacheco es va haver d’ajornar per causes alienes a 



l’organització. Ara ja s’ha començat a preparar les propers sessions del darrer trimestre 
de l’any. 
  
 
Comencen els Dijous a la fresca amb música de la mà  de la Mollet Jazz Band i la 
Jazz Band de Sant Celoni  
 
Els Dijous a la fresca tornen aquest estiu dins la programació cultural organitzada per 
l’Ajuntament de Sant Celoni i comencen el seu primer dia amb una aposta per la creació 
local: la Mollet Jazz Band i la Jazz Band de Sant Celoni.   
 
La direcció va a càrrec de Josep Maria Aparicio i el grup de percussió de Roger Bas. 
Fusió de dues formacions nascudes l'una a l'Escola Municipal de Música de Mollet i l'altre 
al Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni. Una seixantena de  musics interpretaran 
peces d’estils variats: clàssic, tango, latin o  swing. Tots amb una idea comú, la de gaudir 
i fer gaudir amb la música. 
 
El concert tindrà lloc a la plaça de la Biblioteca a les 10 de la nit i una durada de 50 
minuts. 
 
Tota la informació a www.santceloni.cat 
 
  
Avui s’ha fet el sorteig de 8 horts de la segona co nvocatòria d’adjudicació d’horts 
municipals del Molí de les Planes  
 
En aquesta segona convocatòria es van presentar 15 sol·licituds, de les quals se’n van 
admetre 13. El sorteig s’ha fet avui, dimecres 4 de juliol a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, 
amb l’assistència d’alguns dels sol·licitants. 
 
Els vuit adjudicataris podran ocupar els horts a partir de la setmana vinent, un cop 
disposin de la llicència i les claus. D’entre els vuit adjudicataris hi ha una entitat, 
Almaada-Horitzons. 
 
La llista d’espera està formada per 5 sol·licitants, que tindran oportunitat d’ocupar un hort 
així que hi hagi alguna baixa o renúncia. 
 
El parc d’horta municipal del polígon Molí de les Planes disposa de 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. Molts dels horts ja comencen a fer 
goig, amb una gran diversitat de productes. 
 
 
La plaça de la Vila va acollir  una nova edició del  Tastets d'Estiu amb una gran 
participació  

Un any més, la mostra gastronòmica d'estiu del Baix Montseny va exhaurir tots els 
tiquets disponibles, i el passat divendres dia 29 va aplegar a més de 650 persones a la 
plaça de la vila. Com a novetat, en aquesta sisena edició es permetia al públic triar el 
millor tastet, elecció que va recaure en el milfulls de bacallà i espinacs gratinat amb 
all-i-oli de sobrassada i mel , del restaurant Ca l'Eli de Santa Maria de Palautordera, 
amb un total de 88 vots de les 437 butlletes que hi van participar. Com a premi, Ca l'Eli 
tindrà una campanya publicitària a punt 7 ràdio per un valor de 300 euros. La Mostra va 
comptar amb la participació de 10 restaurants, 3 pastisseries i un celler de diferents viles 
del Baix Montseny. 



A més a més, d'entre totes les butlletes participants es va sortejar un sopar per a dues 
persones a l'establiment guanyador, premi que va recaure en Joana Prados. 

Ara la propera cita gastronòmica a Sant Celoni serà la tardor gastronòmica. l'any passat 
ja es va engegar aquesta iniciativa que enguany s'allargarà durant tots els caps de 
setmana d'octubre. 

 
 
El Mercat Municipal estrena nova imatge  
 
El Mercat Municipal de Sant Celoni ha millorat la seva imatge exterior amb la instal·lació 
de rètols lluminosos i banderoles a cadascuna de les dues entrades al mercat. A l’interior 
de l’edifici, s’han realitzat també millores en la senyalització dels accessos a 
l’aparcament, als serveis i a la sala de vendes. Aquesta actuació, realitzada 
conjuntament amb l’Associació de Paradistes, vol fer més visible aquest equipament 
comercial, que tal com destaca el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, “és un 
referent en la compra de producte fresc i de qualit at”. 
 
 
El comerç celoní, un exemple de dinamisme  
 
Open Night aquest divendres a la nit al carrer Majo r de Dalt 
L'Associació de Veïns del carrer Major de Dalt organitza aquest divendres, l'Open Night: 
a partir de les 8 del vespre i fins les 12 de la nit, botigues obertes amb preus especials, i 
activitats de nit pensades per a tota la família al carrer Major de Dalt de Sant Celoni. Per 
anar-hi a comprar, a sopar, a gaudir... a passar-ho bé! 
 
Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer d’Anse lm Clavé  
Els botiguers del carrer Anselm Clavé trauran la seva botiga al carrer aquest dissabte de 
10 a 20.30 h oferint preus de liquidació. L’anomenat Mercat de la Ganga l’organitza 
l’Associació de Veïns i Comerciants Anselm Clavé Centre.  

 
 


