
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 26 de setembre de 2012 
 

• Es presenta la 2a Tardor gastronòmica per gaudir de  la cuina del Baix 
Montseny durant tot l’octubre. Ajuntament, restaura dors i pastissers 
sumen esforços i proposen un mes ple d’activitats. 
www.santceloni.cat/tardorgastronomica  
 

• La programació Entrefestes comença aquest dissabte amb el cabaret de 
les Divinas. www.santceloni.cat/entrefestes  

 
• L’Ajuntament impulsa noves mesures de foment de l’e stalvi energètic en 

les llars de Sant Celoni i en els equipaments munic ipals  
 

• Agents de la Policia local de Sant Celoni rescaten dos infants d’un incendi 
en un habitatge de la Batllòria 

 
• L'Ajuntament organitza dues visites guiades a Sant Celoni aquest cap de 

setmana dins les Jornades Europees del Patrimoni. L es visites estan 
obertes a tothom i són gratuïtes 

 
• Sortida per conèixer la biodiversitat de la vall de  Fuirosos aquest 

diumenge dins els cicle de Passejades guiades de la  Diputació de 
Barcelona 

 
• La Font del Pradelló congrega més de cinquanta pers ones a l’activitat 

Poesia als parcs 

• L’escola de bàsquet del Club Bàsquet Sant Celoni bu sca nous jugadors  

• Ordre del dia Ple municipal -  Dijous 27 de setembr e de 2012 a les 21 h  

 
 
Es presenta la 2a Tardor gastronòmica per gaudir de  la cuina del Baix Montseny 
durant tot l’octubre  
Ajuntament, restauradors i pastissers sumen esforço s i proposen un mes ple 
d’activitats  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb els restaurants, bars i pastisseries 
del municipi, organitza durant tot el mes d’octubre la 2a Tardor gastronòmica. Aquesta 
iniciativa s’emmarca en la difusió de la marca Sant Celoni. Bosc, cuina i patrimoni, que 
recull els elements que defineixen l’atractiu turístic de la vila i, dels quals, segons 
l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, “la gastronomia n’és un dels principals”. 
Segons va explicar l’alcalde ahir en roda de premsa, la Tardor Gastronòmica permet 
“posar en valor la gent de Sant Celoni que hi ha da rrere els fogons, darrere 
l’obrador, fent bona cuina amb bons productes”.  
 
En aquest sentit, segons el regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, “la Tardor 
Gastronòmica respon a la voluntat de l’equip de gov ern de donar resposta a un 
dels dèficits detectats, treballar amb el sector de  la restauració del municipi més 
enllà dels Tastets d’Estiu”.  
 



La 2a Tardor Gastronòmica parteix de la bona valoració de l’any passat que ha animat 
a l’Ajuntament, restaurants i bars a ampliar el nombre d’activitats i de col·laboradors. 
En aquest sentit es compta amb els pastissers i la Mostra de panellets i vi bo que 
tindrà lloc dissabte 27 d’octubre, a les portes de Tots Sants, i la implicació d’altres 
administracions, concretament el Consell Comarcal del Vallès Oriental que farà 
possible el tast de varietats antigues de tomàquet de divendres 12 d'octubre amb Pep 
Salsetes. 
  
 
Dimecres, divendres i dissabtes, activitats per a t ots els públics  
La Tardor gastronòmica és una proposta àmplia on tothom hi pot trobar alguna activitat 
a la seva mida distribuïda entre els dimecres, divendres i dissabte:  
 
Fira de productes alimentaris artesanals del nostre  territori,  divendres 5 i dissabte 
6 d’octubre;  Cuina en directe per part de restauradors professio nals i amateurs, 
dimecres 10, 17 i 24 d’octubre durant el Mercat setmanal; Tast de varietats antigues 
de tomàquet amb en Pep Salsetes, divendres 12 d’octubre; Xerrada d’iniciació al 
tast de vins, divendres 12 d’octubre; Tasta i cata platets de tardor i vins, dissabte 
13 d’octubre; Sopar – maridatge, divendres 19 d’octubre; Mostra de tapes, dissabte 
20 d’octubre; Mostra de cuina d’altres terres, divendres 26 d’octubre; Demostració 
de disseny artístic de tartes, dissabte 27 d’octubre; Mostra de panellets i vi bo amb 
les pastisseries celonines, dissabte 27 d’octubre.    
 
 
Menús especials i corretapes amb premi durant tot e l mes  
Durant tot el mes d’octubre, 13 establiments del municipi oferiran un Menú especial  
de la Tardor Gastronòmica migdia i/o nit amb algun producte del territori. A més, com a 
novetat d’enguany s’ha organitzat un Corretapes: 14 establiments entre bars i 
restaurants ofereixen exquisides tapes i els comensals es converteixen en jurat i 
podran valorar quines són les millors, fent d’aquest corretapes un veritable concurs 
gastronòmic . Tots els participants que segellin correctament les seves butlletes amb 
una participació mínima de 4 tapes– que trobaran als establiments participants o als 
equipaments municipals- entraran en un sorteig d'un àpat que oferirà l'establiment 
guanyador. Preu 2 € (tapa + beguda).  
 
Els establiments participants amb Menú o Corretapes tindran un distintiu a la porta 
d’entrada.  
 
Podeu consulteu el detall del programa a www.santceloni.cat/tardorgastronomica 
 
 
 
 
La programació Entrefestes comença aquest dissabte amb el cabaret de les 
Divinas  

L’Ajuntament de Sant Celoni estrena aquest dissabte el cicle de concerts Entrefestes 
amb l’espectacle Enchanté, de les Divinas. La programació s’ha renovat apostant per 
ampliar l’oferta musical -que deixa de ser exclusivament clàssica per encabir-hi el 
cabaret, la cançó tradicional, el jazz i  el rock’n’roll- i per rebaixar en un 50% el preu de 
les entrades.  

Segons va explicar la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, per fer-ho més 
atractiu, durant les actuacions es podrà  prendre alguna cosa tot gaudint de bona 
música. Segons Júlia de la Encarnación, “per motius econòmics hi ha cada vegada 
més gent que els caps de setmana es queda a Sant Ce loni, hem d'aprofitar 
aquest fet, i els hi hem de poder oferir opcions d' oci i lleure. Hem de gaudir del 
nostre municipi. Tenim un bon equipament i l'hem d' omplir d'activitat i aprofitar-
ho al màxim.”  



La rebaixa del preu de les entrades en un 50 %, que passen de 10 a 5 euros pel públic 
general i de 5 a 3 euros pels menors de 14 anys o majors de 65 i els joves entre 14 i 
29 anys amb Carnet Jove, s’explica segons la regidora de Cultura perquè “malgrat la 
crisis hem de lluitar per tal de que ningú quedi ex clòs, som conscients que 
aquests preus no els podrem oferir en tota la progr amació municipal i que en 
alguns casos excepcionals els preu de les entrades augmentarà però aquesta ha 
de ser l'excepció i no la norma. Treballarem per tr obar l'equilibri entre qualitat, 
promoció del talent local, diversitat i preus asseq uibles, no volem una cultura 
elitista i no ens resignem”.   
 
Enchanté té una durada d’1 hora i 20 minuts i començarà a les 8 del vespre a la Sala 
Gran del Teatre Municipal Ateneu. Las Divinas està format per: Carla Móra, soprano; 
Irene Ruiz, mezzo soprano; Marta Móra, contralt; Juli Aymí, clarinetista i Bernat Font, 
pianista. 
 
Enchanté! s’endinsa en la música europea de l’època de la II Guerra Mundial, i ens 
transporta a la ciutat de París, a punt de ser envaïda per les tropes alemanyes. 
Acompanyades d’un pianista i un clarinetista, les veus de Divinas ens expliquen la 
història del Cafè Enchanté!, punt de trobada d’artistes, bohemis, intel·lectuals i 
membres de la Resistance francesa. 
 
A Enchanté! es respira l’aire dels cabarets burlesque i el glamour decadent, amb les 
cançons i coreografies més representatives de l’època. Divinas aposten per recuperar i 
donar valor a gèneres  com el claqué, el charleston o el cancan, de l’escena de París a 
la de Berlín. 
 
 
 
L’Ajuntament impulsa noves mesures de foment de l’e stalvi energètic en les llars 
de Sant Celoni i en els equipaments municipals  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni està impulsant un seguit de mesures per millorar la gestió 
energètica. Isabel Coll, regidora d’Espai Públic, destaca la “importància de seguir 
apostant per l’estalvi no només per l’estalvi econò mic, que és molt important 
perquè ens permet de destinar els recursos a altres  partides prioritàries, sinó 
també de compromís amb el medi, reduint l’impacte d e les emissions de CO2 a 
l’atmosfera ”.  
 
En aquest context l’Ajuntament impulsarà, amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), un seguir d’actuacions que han de permetre 
reduir el consum energètic del municipi, així com la posada en marxa d’una campanya 
de consum intel·ligent que fomenti l’estalvi energètic també a l’àmbit domèstic.  
 
Les accions previstes són les següents:  
 
a) Pla pilot telegestió de l’enllumenat públic : que ha de permetre disposar en 

continu de dades de l’estat i funcionament dels diferents elements que conformen 
la instal·lació d’enllumenat i prendre les mesures pertinents per a millorar-ne la 
gestió. 

b) Reducció consum en equipaments municipals  (Edifici Bruc, Rectoria Vella, 
Casa de la Vila), amb la instal·lació de detectors de presència i cèl·lules 
fotoelèctriques que permetin un control d’encesa i apagada de l’enllumenat de 
manera que només romandrà encès quan realment es requereixi i la substitució 
d’algunes lluminàries i làmpades per d’altres de més eficients.  

c) Compra de material elèctric eficient per la realitz ació d’actes al carrer  que 
disminueixin els consums elèctrics (làmpades de baix consum, balasts electrònics, 
etc.) i incrementin el rendiment de les instal·lacions (disminució de les pèrdues 
elèctriques i d’il·luminació). 

 



Isabel Coll remarca que, a més d’aquestes actuacions internes de millora de la gestió i 
disminució del consum, “hem de ser conscients de la importància que té l’im plicar 
als celonins i celonines en la lluita contra el can vi climàtic tot consumint menys i 
reduint la seva factura energètica ”. Per això s’ha inclòs una línia de treball amb la 
ciutadania amb una campanya de consum intel·ligent a les llars de Sant Celoni, que 
inclou la cessió de comptadors intel·ligents per “fomentant l'estalvi energètic a 
l'àmbit domèstic a partir de la informació facilita da pel comptador en termes 
d'energia, tones de CO 2 i cost econòmic de l'energia consumida ”. 
 
 
Agents de la Policia local de Sant Celoni rescaten dos infants d’un incendi en un 
habitatge de la Batllòria  
 
Dos agents de la Policia local de Sant Celoni van rescatar ahir dos infants de 4 i 13 
anys d’un pis al carrer Lluís Companys de la Batllòria on s’havia calat foc a la cuina a 
causa d’una fregidora que havia quedat encesa per descuit. Els agents, que 
patrullaven per la zona, van ser alertats al voltant de les 8 del vespre per un vianant 
que havia vist sortir fum per una finestra de l’habitatge. Els agents van poder accedir al 
bloc, van alertar als veïns i van poder entrar a l’habitatge on van trobar els dos menors, 
un al menjador i l’altre al balcó que van ser evacuats immediatament. Tot seguit, tot i el 
fum existent, els agents amb l’extintor del cotxe patrulla van intentar apagar el foc a 
l’espera de l’arribada dels bombers i del 061 que va atendre als menors i a un dels 
agents per inhalació de fums.  Aquest darrer va ser traslladat a l’Hospital de Sant 
Celoni i hores més tard va ser donat d’alta.  
 
 
L'Ajuntament organitza dues visites guiades a Sant Celoni aquest cap de 
setmana dins les Jornades Europees del Patrimoni  
Les visites estan obertes a tothom i són gratuïtes 

Coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren aquest cap de 
setmana 29 i 30 de setembre, l'Ajuntament de Sant Celoni proposa dues visites 
guiades per conèixer la història de Sant Celoni a través del seu patrimoni arquitectònic. 
Les visites estan obertes a tothom i són gratuïtes. 

Pertegàs i la Força. Un passeig pel Sant Celoni med ieval 
Dissabte 29 de setembre, a les 6 de la tarda 
Punt de trobada: Parc de la Rectoria Vella. 

Iniciarem l'itinerari guiat al parc de la Rectoria Vella, visitarem Sant Martí de Pertegàs, 
antiga parròquia de la vila d'origen romànic, i el casal gòtic de la Rectoria Vella. 
Seguidament anirem al barri de la Força o nucli fortificat medieval. Es visitarà la torre 
de la Força, al carrer de les Valls. L'itinerari finalitzarà a la capella romànica de Sant 
Ponç, de l'antic hospital de mesells o leprosos. 

L'església parroquial de Sant Martí i l'esplendor d el barroc  
Diumenge, 30 de setembre a les 6 de la tarda 
Punt de trobada: plaça d l'Església 

La visita s'inicia davant la magnífica façana de  l'església, amb la decoració esgrafiada 
barroca (1762) més destacada de Catalunya. Està estructurada en forma de retaule, 
amb representacions de les virtuts, àngels músics, el cel... L'itinerari segueix a l'interior 
del temple i acaba amb la pujada al campanar, que permet unes vistes espectaculars 
de la vila i el seu entorn natural.  

 
Sortida per conèixer la biodiversitat de la vall de  Fuirosos aquest diumenge dins 
els cicle de Passejades guiades de la Diputació de Barcelona  
 



Diumenge, 30 de setembre de 2012  a  les  9 h del matí començarà una passejada 
guiada organitzada per la Diputació de Barcelona per conèixer la biodiversitat de la vall 
de Fuirosos, una passejada pels fondals de la riera de Fuirosos, indret frescal i 
ombrívol on el bosc de ribera troba les millors condicions per desenvolupar-se. Amaga 
també diversos embassaments que constitueixen enclavaments estratègics per a la 
fauna i les persones. 

El recorregut és de 7 quilòmetre amb un desnivell de 190 metres. L’itinerari és el 
següent: Forn del vidre - Can Riera - sot de la Brinxa - salt del Llop - la Brinxa - Can 
Riera - Forn del Vidre 

El punt de trobada serà a les 9 h, a l'estació de RENFE i caldrà desplaçar-se en 
vehicles particulars fins al Forn del Vidre de Fuirosos (14 km). 

Preu: adults, 3 €; menors entre 6 i 12 anys, 2 €; menors de 6 anys, gratuït; famílies 
nombroses i monoparentals, 10% descompte 
 
 
La Font del Pradelló congrega més de cinquanta pers ones a l’activitat Poesia als 
parcs  
 
Més d’una cinquantena de persones van omplir diumenge 23 de setembre el petit 
espai de la font del Pradelló, a Olzinelles, per escoltar la lectura de poemes que va fer 
el mateix Sam Abrams, acompanyat pel saxofonista Ferran Besalduch. La poesia, la 
música i la natura es van unir en la veu i els sons d’aquests dos intèrprets i creadors 
de tal manera que van fer que la trobada esdevingués especialment encisadora.  
 
Sam Abrams, poeta, assagista, traductor i crític literari nascut a Estats Units i establert 
a Catalunya des dels anys 1970, va llegir alguns dels poemes del seu llibre Into 
Footnotes All Their Lust (Tot el desig a peu de plana), tant en versió catalana com en 
la seva versió original, anglès, mentre que Ferran Besalduch va tocar diverses peces 
de música experimental amb el saxo baix i el saxo tenor. També es van llegir poemes 
com El cant de la Senyera, de Joan Maragall, i cantar l’Oda a la pàtria, de Bonaventura 
Aribau. A més, la presència a l’acte d’en Jordi Pàmies, conegut poeta lleidatà, va fer 
que ell mateix s’afegís al recital amb un parell dels seus poemes.  
 
El cicle de Poesia als Parcs està coordinat pels poetes Carles Hac Mor i Ester Xargay, 
que també donen contingut a cadascuna de les trobades. La Diputació de Barcelona 
organitza aquest cicle, i aquest acte amb el suport dels propietaris de ca l’Agustí 
d’Olzinelles i de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
 

L’escola de bàsquet del Club Bàsquet Sant Celoni bu sca nous jugadors   

El curs escolar ja ha començat i el Club Bàsquet Sant Celoni vol promocionar i donar a 
conèixer el bàsquet als nens i nenes de les generacions entre l’any 2005 i l’any 2007 
que la temporada 2012-2013 vulguin participar a l’escola de bàsquet.  L’activitat està 
oberta a tots els nens i nenes de Sant Celoni i voltants (Sta. Maria Palautordera, Sant 
Esteve de Palautordera, Gualba, Vallgorguina...). 

Entre el  24 de setembre i el 10 d’ octubre, tots els infants que ho vulguin provar ho 
podran fer sense compromís al pavelló Municipal (c/Esteve Cardelús s/n) al costat del 
Camp de futbol. Els horaris de l’activitat són: dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h. El 
principal objectiu és que els nens i nenes s’ho passin d’allò més bé practicant un 
esport d’equip. 

Un cop inscrits, tots els jugadors rebran un regal sorpresa. Més informació 620174018 
(Raquel). 



 

Ordre del dia Ple municipal -  Dijous 27 de setembr e de 2012 a les 21 h  

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària de 26.06.2012. 
 
2. Ratificació, si s’escau, de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental i 

aprovació de la quota de liquidació. 
 
3. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 26.07.2012 de modificació 

de les tarifes de subministrament d’aigua potable. 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de festes de caràcter local de Sant Celoni i la Batllòria 

per a l’any 2013. 
 
5. Aprovació, si s’escau, de l’addenda primera al conveni signat en data 11.04.2012 entre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni, relatiu a la cessió d’un 
habitatge. 

 
6. Aprovació, si s’escau, del Compte General del la Corporació corresponent a l’exercici de 

2011. 
 
7. Aprovació, si s’escau, del complement de les prestacions del personal funcionari i laboral al 

servei de la Corporació, en situació d’incapacitat temporal. 
 
8. Autorització, si s’escau, de la cessió del contracte de gestió del servei del Complex esportiu 

municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales annexes. 
 
9. Modificació, si s’escau, dels preus públics del servei del Complex esportiu municipal Sot de 

les granotes: piscina coberta i sales annexes. 
 
10.  Aprovació, si s’escau, de la moció per suspendre cautelarment els anys 2012 i 2013 la 

liquidació de les plusvàlues als afectats en processos de desnonament d’habitatges de 
primera residència. 

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

els mesos de juliol i agost de 2012. 
 

12.  Precs i preguntes.  
 
 
 


