
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 25 d’octubre de 2012 
 

 
• L’equip de govern proposa la congelació d’impostos i taxes i mesures de 

suport a la dinamització econòmica i cultural, en l a proposta 
d’ordenances fiscals per al 2013  
 

• Segueixen les activitats de la Tardor Gastronòmica:  divendres la Mostra 
de cuina d’altres terres i dissabte la Mostra de pa nellets i vi bo 
 

• L’Ajuntament recull  el premi Futurshop a Madrid 
 

• Aquest dissabte a les 7 de la tarda, inauguració de  l’exposició Miquel 
Nauguet, Constructor d’imatges 
 

• Rock’n’roll de la mà d’ Els Surfing Sirles aquest dissabte a l’Ateneu dins la 
programació Entrefestes 
 

• Important increment en el número de carnets d’usuar i de la Deixalleria 
 
 
 

L’Ajuntament proposa la congelació d’impostos i tax es i mesures de suport a la 
dinamització econòmica i cultural en la proposta d’ ordenances fiscals per al 
2013.  

L’equip de govern de Sant Celoni presentarà per a la seva aprovació al proper Ple 
municipal la proposta d’ordenances fiscals que es començaran a aplicar el proper 
gener.  

La proposta d’ordenances fiscals para especial atenció a la ciutadania, “perquè 
considerem important no traslladar encara més els e fectes de la crisi econòmica 
als ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni . No sortirem de la crisi amb més austeritat 
i més retallades. El nostre deure com a Administració és crear les eines per reactivar 
l’economia i crear llocs de treball. I això ho hem de fer des de tots els vessants, i 
també en l’aprovació de les ordenances fiscals”.  

L’Ajuntament ha de fer front a la disminució dels ingressos municipals, tant dels propis 
com de les altres administracions, afegit a l’endeutament de l’Ajuntament, que ha 
crescut un 50’7% en només tres anys (2007-2010), mentre les necessitats bàsiques 
per garantir la cohesió social s’incrementen.  

L’alcalde Joan Castaño, destaca que la proposta d’ordenances fiscals i taxes per al 
2013 “respon a la situació econòmica actual, una situació complexa que ens afecta 
directament, tant a la ciutadania com a les institucions i també a l’Ajuntament que, tot i 



patir especialment una llei de finançament obsoleta, seguim apostant per oferir 
serveis”.  

a) Congelació d’impostos i taxes  
La proposta d’ordenances fiscals per a l’any 2013 es basa en la congelació 
d’impostos i taxes per no gravar l’economia de la  ciutadania. En aquesta línia, es 
mantindran les bonificacions i les ajudes socials, calculades segons el nivell de renda i 
patrimoni dels ciutadans i ciutadanes i a més s’ampliaran algunes bonificacions  de 
cara a afavorir la dinamització comercial . 
 
És important destacar que es manté la taxa de recollida d’escombreries i per tant, 
s’assumeix el possible increment del servei amb un esforç de racionalització i 
estalvi de la despesa municipal. 
La proposta contempla la modificació de la taxa per retirada de vehicles de la via 
pública, que disminueix per equiparar el cost de la retirada amb  els costos reals 
del nou contracte .  
 

b) Dinamització econòmica i cultural 
Amb l’objectiu de promoure les activitats i espectacles que contribueixin a la 
dinamització cultural i econòmica del municipi, se suprimeixen  les taxes 
dels espectacles públics i actuacions en directe  (procediments 7, 8, 14 i 15 de 
l’ordenança fiscal núm. 18). 
A més, se suprimeixen alguns fets imposables que no s’utilitzen i es bonifica  la 
participació en fires i altres esdeveniments  promoguts per l’Ajuntament 
(modificacions a les ordenances reguladores de les taxes per parades, casetes o altres 
instal·lacions de venda a la via pública).  
 

c) Fraccionament en el pagament  
Per facilitar el pagament d’impostos i taxes es manté el fraccionament automàtic en el 
pagament de l’IBI i de la taxa d’escombraries per aquells contribuents que tenen el 
rebut domiciliat, mesura que es va introduir l’any passat. Així mateix, les persones amb 
dificultats econòmiques poden sol·licitar el pagament mensual d’aquests dos tributs.  
 

 
 
Segueixen les activitats de la Tardor Gastronòmica amb Mostra de cuina d’altres 
terres divendres i la Mostra de panellets i vi bo, dissabte  
 
Les activitats de la Tardor Gastronòmica segueixen aquest cap de setmana amb dues 
activitats: La Mostra de cuina d’altres terres divendres i la Mostra de panellets i vi bo, 
dissabte. 

La Mostra de cuina d’altres terres  tindrà lloc divendres de les 7 de la tarda a les 12 
de la nit a la plaça de la Vila. Diferents col·lectius i persones de Sant Celoni oferiran 
plats tradicionals del seu lloc d’origen fent de la plaça de la Vila un lloc de reunió 
cultural i barreja d’aromes i sabors. Els plats tindran un preu d’entre 1 i 3 euros i hi 
haurà representació argentina, cubana, mexicana, colombiana, andalusa, anglesa, 
austríaca, francesa…  amb música i beguda diversa.  

La Mostra de panellets i vi bo  de dissabte de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre es 
farà també a la plaça de la Vila. Hi haurà 4 pastisseries amb panellets (Pastisseria 
Rodellas, Forn Ferrer, Pastisseria Fornés, Pastisseria Vallflorida) i Bodegas Costa amb 
el vi bo. Amb un tiquet de 3 euros es podrà degustar 3 panellets i 1 gotet de vi bo, amb 
got de regal.  
 
Durant la mostra també hi haurà una castanyera i demostració de decoració de 
pastissos a càrrec de la Delegació catalana de l’Associació Espanyola de 
Dissenyadors de Tartes que durant el matí, de 10 a 13 h ja  hauran fet una 
demostració de disseny artístic de pastissos a la plaça.  



 
 
 
 
L’Ajuntament recull  el premi Futurshop a Madrid  
 
El regidor de Promoció Econòmica, Jaume Tardy, va recollir fa uns dies a Madrid el 
premi Futurshop que premia la campanya de reciclatge de suro que va tirar endavant 
Sant Celoni Comerç en la categoria de Millor Iniciativa Pública per al 
Desenvolupament i/o Promoció del Comerç en la categoria de municipis amb una 
població inferior a 20.000 habitants.  
 
Sant Celoni Comerç es va presentar als premis amb el projecte anomenat Territori, 
Història i Medi Ambient en una Campanya Comercial, campanya de reciclatge de suro 
que es va portar a terme a finals del 2010 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant 
Celoni,  l'Associació d'Empresaris Turístics Montseny, al Museu del Suro de 
Palafrugell, a RETECORK, a RECICORK i a Gabinet de Disseny Gràfic (GDG).  
 
A la categoria que ha estat premiada Sant Celoni Comerç s'ha valorat la concepció de 
l’actuació, l'originalitat, novetat i interès, elements innovadors de l’actuació, suport 
empresarial, pressupost d’execució i impacte a l’entorn. 
  
Els premis Futurshop tenen per objectiu el reconeixement públic de productes, serveis, 
solucions i projectes dirigits al sector retail, que a judici del jurat, marquin un hite al seu 
camp, bé perquè sobresurtin per la seva qualitat, bé perquè aportin innovació que 
pugui convertir-se en referència del sector. 
 
 
 
Aquest dissabte a les 7 de la tarda, inauguració de  l’exposició Miquel Nauguet, 
Constructor d’imatges  
 
Dissabte, 27 d'octubre  a les  7 de la tarda s’inaugurarà a la Rectoria Vella l’exposició 
de fotografia: Miquel Nauguet. Constructor d'imatges. La mostra es podrà visitar fins el 
9 de novembre els dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre; diumenges i 
festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. 

L’exposició reflecteix la tasca del fotògraf celoní Miquel Nauguet en el camp de la 
formació, recerca i divulgació de la imatge fotogràfica i les seves tècniques. 

La visita guiada de l'exposició serà dissabte 17 de novembre a les 6 de la tarda. 

“ Miquel Nauguet (Sant Celoni, 1950-2011) pertany a aquella mena de persones que 

mantenen viva la capacitat de fascinació. En el seu cas, el món de les imatges i dels 

procediments que les fan possibles, el va atreure i ocupar al llarg de tota la vida. 

Expliquen que, quan era adolescent, el seu interès per la fotografia va derivar de 

l’impacte de presenciar competicions de cotxes i motos. 

 

Com a autodidacte, en ple tardofranquisme, va trobar en l’Agrupació Fotogràfica 

Montseny el primer lloc on compartir l’afició pel cinema i la fotografia. Admirador dels 

surrealistes, al llarg de la seva carrera, va mantenir  un cert esperit rebel i va seguir un 

recorregut invers al de la majoria de fotògrafs de la seva generació.  

 

Molt aviat  va comprendre que la fotografia –sempre- es cou entre la mirada que 

enquadra i el laboratori,  afegint-hi  l’imprevist. I que les  fotografies es fan també amb 

els ulls i amb les mans. 

  



D’aspecte fràgil, parlava fluix i cultivava una ironia finíssima. Era molt observador i 

minuciós en la manera de fer les coses. Duia sempre una càmera a punt, com també 

una llibreta-diari on anotava tot el que feia. 

 

 

 Contrastava la contundència dels seus convenciments polítics o estètics amb la manera 

gens estrident d’expressar-los. Gairebé mai va treballar en solitari; sempre va 

compartir els seus coneixements i la seva fascinació pel món de les imatges amb amics, 

escolars, públic adult o estudiants de fotografia.  

 

Va ser fotògraf, va exposar i va escriure sobre fotografia, va ser promotor de la galeria 

TAU dedicada a la fotografia, mestre de mestres, investigador d’imatges històriques, 

animador de tallers escolars, experimentador amb la càmera estenopeica, constructor 

d’una càmera gegant, fotògraf ambulant, expert en tècniques fotogràfiques antigues i 

restaurador de fotografies, estudiós, professor i responsable del Departament de 

Documentació i Investigació de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, i pilot 

d’ultralleugers, planejadors i constructor d’avionetes que ell mateix pilotava. 

 

Va ser també, amic, pare, avi i mestre. 

 

Un any després de la seva mort, aquesta exposició és una primera aproximació a la 

trajectòria d’un fotògraf entusiasta i d’un artesà del vol. Miquel Nauguet està encara 

per descobrir. 

 

Pruden Panadès 

Octubre 2012 

 

 
Rock’n’roll de la mà d’ Els Surfing Sirles aquest dissabte a l’Ateneu dins la 
programació Entrefestes  
 
Dissabte, 27 d’octubre, a les 11 de la nit, la Sala Petita de l’Ateneu acollirà el concert 
d’Els Surfing Sirles que presentaran Romaní, semen i sang, dins la programació 
Entrefestes. Els Surfins Sirles són Martí Sales, veu i guitarra; Guillem Caballero, teclat 
i veus; Uri Caballero, guitarra i  Xavi Garcia, bateria.  
    
“El que ens mou és el desig de trencar totes les coses”, canten Els Surfing Sirles. I en 
qualsevol dels seus concerts incendiaris estan a un mil·límetre de confirmar-ho. Calia 
una banda que portés el rock’n’roll fins a aquest límit, on l’actitud i el soroll esclaten per 
regalar-nos una explosió d’idees. Els Surfing Sirles canten a la Fageda d’en Jordà, a 
Verdaguer i a Casavella, als ionquis de Can Tunis, a les pubilles de cuixa forta, als 
paios punks rumberos... i fins i tot perverteixen l’himne del Barça. Sembla complicat, 
però quan els escoltes, tot és molt senzill. És garatge. És rock’n’roll.  
 

ENTRADES  

 
• Públic general      5 € 
• Menors de 14 anys o majors de 65    3 € 
• Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove  3 €  
• Menors de 2 anys     gratuït 

 
 
 
 



 
 
 
 
Important increment en el número de carnets d’usuar i de la Deixalleria  
 
El nombre de carnets d’usuari de la Deixalleria emesos per l’Ajuntament ha augmentat 
de forma substancia: si a finals del 2010 s’havien emès 210 carnets, a finals del 2011 
ja eren 356 i a 1 de setembre del 2012, més de 450. Aquest nou carnet, que es va 
posar en marxa a principis de l’any passat, facilita l’aplicació de la bonificació de la 
taxa d’escombraries per a ús de la Deixalleria i a més no cal renovar-lo cada any. 
Quan una persona fa ús de la Deixalleria es llegeix el codi de barres de l’anvers de la 
targeta i s’enregistra la tipologia de residus que s’ha aportat, informació automàtica 
que es remet mensualment a l’Ajuntament amb la qual cosa ja no cal fer la petició 
anual de la bonificació. 
 
Per demanar el carnet d’usuari de la Deixalleria cal anar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (Edifici Safareig).  


