
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres , 7 de novembre de 2012 
 

 
• Tot a punt per les Festes de Sant Martí. Inaguració  de l’exposició i 

veredicte del I Concurs Museu Urbà. Divendres Mostr a de tapes a la plaça 
de la Vila.  Fira artesana de Sant Martí amb demost racions d’oficis, venda 
de productes i tallers. Acte d’inauguració de l’esc ultura d’homenatge a 
Santi Santamaria. www.santceloni.cat/festesdesantmarti 
 

• S’incrementa en un 14 % el nombre de famílies que r eben ajuts per a 
llibres. Escoles, AMPA i Ajuntament consoliden el p rojecte de 
socialització i reutilització de llibres 
 

• Sant Celoni escollit com a exemple per les actuacio ns adoptades en 
matèria de defensa del dret de la competència 
 

• Exposició sobre “La Castanya: el fruit oblidat del Montseny” a l’Oficina de 
Turisme de Sant Celoni  
 

• Tast de lletres, aquest divendres amb Jesús Pacheco  i el seu bloc Elogi 
de l’Escorpí 

 
• Les entrades per a la sortida amb autocar al Palau de la Música Catalana 

exhaurides en dues hores 
 

• El Club ciclista Sant Celoni i Josep Garcia Sanz, g uardonats al Campionat 
Randonneur  2012 que es lliurarà aquest cap de setm ana  
 
 
 

Tot a punt per les Festes de Sant Martí  
 
Del 9 al 12 de novembre Sant Celoni celebrarà les Festes de Sant Martí que 
s’allargaran fins la capvuitada. L’Ajuntament de Sant Celoni amb la col·laboració de 
nombroses entitats proposa un programa amb actes per a tothom on no hi falten les 
activitats més tradicionals de Sant Martí  com la Fira artesana amb demostracions 
d’oficis, el concurs d’allioli, l’esmorzar popular o l’Expressart, entre altres.  
 
Exposició i veredicte del I Concurs Museu Urbà 
Divendres a les 7 de la tarda a Can Ramis s’inaugurarà l’exposició de projectes del 
concurs Museu Urbà i es donarà a conèixer l’obra guanyadora d’entre els  
11 projectes que s’han presentat. La majoria de projectes són escultòrics però també 
pictòrics, tots ells vinguts de diferents punts: el poble del Montseny, Sant Celoni, 
Barcelona, Sant Pere de Vilamajor, Les Franqueses del Vallès, Barcelona o Sant Boi 
del Llobregat.  
 
 
 



 
 
 
Mostra de tapes a la plaça de la Vila 
Tastar i gaudir de les tapes de 9 establiments celonins és l’objectiu de la Mostra de 
tapes que tindrà lloc divendres a partir de les 7 de la tarda i fins les 11 de la nit a la 
plaça de la Vila. Amb un tiquet de 5 euros es tindrà dret a dues begudes, 3 tapes i el 
got (1 euro retornable amb el got).  Aquest acte formava part del programa de la 
Tardor gastronòmica però es va ajornar per pluja.  
 
Fira artesana de Sant Martí: demostracions d’oficis , venda de productes i tallers 
De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre, tant dissabte com diumenge, la plaça de  la 
Vila acollirà la Fira artesana de Sant Martí amb demostracions d’oficis de 
perfumista, terrissaire, cisteller, forner.... acompanyat de venda de productes. 
Dissabte s’han programat tallers per a la mainada: al matí de 2/4 de 12 a 2/4 de 2, 
“Fes-te una bossa per l’esmorzar amb material reciclat” i de 5 a 7 tarda, “Fes el 
teu remei natural amb plantes medicinals”. 
 
Inauguració de l’escultura d’homenatge a Santi Sant amaria 
Diumenge a les 11 del matí tindrà lloc la inauguració de l’escultura “A en Santi 
Santamaria” obra de Jaume Rodri, promoguda per l’Associació d’Amics de Santi 
Santamaria i l’Ajuntament de Sant Celoni, amb el suport de diversos industrials 
celonins i aportacions voluntàries. L’escultura està situada al costat de la Biblioteca 
entre el carrer Esteve Cardelús i el Passeig de la Rectoria Vella. Tot seguit tindrà lloc 
la presentació de la “Santi Santamaria Fundació”.  
 
Podeu consultar el programa a: www.santceloni.cat/festesdesantmarti 

 
 
 

 
S’incrementa en un 14 % el nombre de famílies que r eben ajuts per a llibres  
Escoles, AMPA i Ajuntament consoliden el projecte d e socialització i reutilització 
de llibres 
 
Aquest curs 2012 – 2013 s’ha incrementat en un 14 % el nombre de famílies que 
reben ajuts de llibres al municipi, passant de 305 alumnes el curs passat a 348. Tot i 
aquest increment considerable de famílies, l’aposta que fan els centres educatius, les 
AMPA  i l’Ajuntament per la socialització i reutilització de llibres fa que hagi disminuït el 
pressupost destinat a aquests ajuts en un 25%, passant de 30.700,58 €, el curs 2011 – 
2012 a 22.873,82 €, el curs 2012 – 2013.  
 
A través del projecte de socialització i reutilització de llibres, s’està aconseguint 
augmentar la responsabilitat social de les famílies i la sostenibilitat econòmica i 
ambiental.  
 
Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación “cada cop es fa 
més patent en les famílies la crisi que estem patin t i l’Ajuntament vol arribar a 
totes aquelles famílies que estan patint aquesta si tuació. Per aquesta raó, s’ha 
modificat la fórmula de càlcul econòmic dels ajuts per tal d’arribar a moltes 
famílies.  De la Encarnación afegeix que  “També cal destacar la bona feina que 
han fet les escoles i AMPAS per tal de socialitzar i reutilitzar els llibres de text. 
Aquest esforç ha suposat un estalvi en el cost per llibres per a les famílies i una 
disminució dels diners públics destinats a ajuts de  llibres tot i augmentar en un 
14 % el número d’infants que ha rebut ajut”.  
 
 
 
 
 



 
 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, escoles i AMPA promouen el projecte de socialització i 
reutilització de llibres que es duu a terme des del curs 2010 – 2011 amb els següents 
objectius: 
 

- Disminuir el cost que tenen els llibres per a les famílies 
- Disminuir els diners públics destinats a ajuts de llibres 
- Promoure l’educació per a la conservació i el respecte del material 
- Fomentar l’aprofitament comunitari dels materials 
- Reduir residus i contribuir a la millora del medi ambient 

 
 
Sant Celoni escollit com a exemple per les actuacio ns adoptades en matèria de 
defensa del dret de la competència  
 
Les actuacions adoptades per l’Ajuntament de Sant Celoni per defensar el dret de la 
competència ha estat reconegut en el marc d’unes Jornades sobre els efectes no 
desitjats de la regulació, organitzades fa uns dies per l'Autoritat Catalana de la 
Competència amb un gran èxit d’assistents vinculats tant al sector públic com al sector 
privat.  
 
Per part de Sant Celoni es va explicar els efectes no desitjats o no previstos del Pla 
Especial d'ordenació dels establiments comercials i de serveis i que han portat a 
l’Ajuntament a derogar-lo. Aquest Pla especial afectava a la zona del centre urbà, on 
es va limitar la instal·lació de noves activitats vinculades a l'ús administratiu amb 
l'establiment de distàncies mínimes entre elles, amb la voluntat de fomentar-hi la 
implantació de l'ús comercial; es buscava que el centre urbà fos un motor de 
l'economia local, tant des d'un punt de vista social com econòmic, promovent una alta 
densitat comercial als carrers més cèntrics.  
 
El Pla urbanístic va ser una recomanació del POEC de Sant Celoni, per motius de 
discontinuïtat comercial al centre, i es va aprovar amb l'arribada del boom immobiliari, 
que va aguditzar encara més l'aparició d'activitats com entitats financeres, agències 
immobiliàries etc,.. que per la seva major capacitat econòmica es situaven als locals 
més cèntrics, i tendien a concentrar-se unes molt properes a d'altres.  
 
A les jornades, es va  explicar els efectes no desitjats i/o no previstos que va provocar 
aquesta regulació urbanística a Sant Celoni (dificultat per obrir algunes iniciatives de 
negoci) el fet que la crisi ha provocat el tancament de moltes activitats (entre elles 
reducció d'oficines d'entitats financeres, agències immobiliàries) l'aparició de locals 
buits al centre als quals se'ls aplicaven les restriccions del Pla especial, i per tant, 
comptaven amb menors opcions de reobertura, i la constatació que hi ha mesures 
menys restrictives que permeten el mateix objectiu, com ara incentius fiscals o 
econòmics a l'obertura de comerços al centre. Per tots aquests motius, Sant Celoni 
finalment ha derogat el Pla especial d'ordenació dels establiments comercials i de 
serveis.   
 
L’alcalde Joan Castaño valora “molt positivament que se'ns convidi per a 
participar en jornades i poder explicar aquestes mi llores, que poden servir 
d'exemple per a altres municipis per derogar restri ccions a la implantació 
d'activitats econòmiques, eliminant  barreres a la creació de nous llocs de treball 
des d’una aposta decidida per la dinamització econò mica” . 
 
L'actuació municipal va rebre felicitacions per part de molts assistents, entre els quals 
un ex president de la Comisión Nacional de la Competencia. 
 



A les Jornades s’hi van exposar 19 casos que havien estat prèviament seleccionats 
per un Comitè Avaluador format per Salvador Alemany, Luis Berenguer, Lluís Franco, 
Amadeu Petitbó i Xavier Vives.  
 
 
 
Exposició sobre “La Castanya: el fruit oblidat del Montseny” a l’Oficina de 
Turisme de Sant Celoni  
 
A partir de divendres 9 de novembre i fins el 9 de desembre es podà visitar a l’Oficina 
de Turisme de Sant Celoni, ubicada a l’Hospital Vell, l’exposició “La castanya: el fruit 
oblidat del Montseny”. La mostra, cedida per La Mongia (Punt d’Informació del Parc 
Natural del Montseny a Sant Pere de Vilamajor),  permet descobrir infinitat de coses 
relacionades amb aquest producte tan característic del nostre territori: els enemics del 
castanyer, quins arbres i animals conviuen amb la castanya, receptes de cuina o els 
usos de la fusta del castanyer al Montseny. 
 
L’exposició es podrà visitar durant l’horari d’obertura de l’Oficina de Turisme: divendres 
de 17 a 20 h, dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20 h i diumenges i festius de 10 a 14 h. 
 
 
Tast de lletres, aquest divendres amb Jesús Pacheco  i el seu bloc Elogi de 
l’Escorpí  
 
El  6è TASTdeLLETRES, la sisena de les trobades amb autors del Baix Montseny, 
tindrà lloc aquest divendres amb un narrador celoní, Jesús Pacheco, autor del bloc 
Elogi de l’escorpí.  
 

Jesús Pacheco ha guanyat els premis ‘Vila de Sant Celoni – Jalpí i Julià de prosa’ 
(1989)amb Paraules imaginàries, i el ‘Ribera d’Ebre’ (1995) amb Tots els àngels del 
món, i que té publicats els llibres Tots els àngels del món (El Mèdol, Tarragona, 1996), 
Anomeneu-lo amor (Di7, Binissalem, 1998) i Ficcionari (Proa, Barcelona, 2001). 
 
Des de gener d’aquest any, i amb data de caducitat, Pacheco realitza un bloc 
controvertit i sense pèls a la llengua (Elogi de l’escorpí), on a més de mostrar les seves 
dèries filosòfiques i socials i les seves preferències literàries i cinematogràfiques (és un 
gran cinèfil), construeix online la seva propera obra literària.   
 
El títol de la trobada és Literatura 2.0 – escriure al segle XXI- ja que  Pacheco parlarà 
de la seva experiència com escriptor en el món 2.0 i la influència que Internet està 
tenint a la seva escriptura. 
 
L'acte tindrà lloc divendres 9 de novembre, a les 8 del vespre a la sala Bernat Martorell 
de Can Ramis.  
 

 

 
Les entrades per a la sortida amb autocar al Palau de la Música Catalana  
exhaurides en dues hores  
 
En dues hores es van omplir aquest dilluns totes les places per anar a la sortida 
organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni al Palau de la Música Catalana prevista 
pel 22 de desembre. El preu de 29 € inclou l’autocar i l’entrada per gaudir del Festival 
de valsos i danses a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier 
Puig. 
  
 
 
 
 



 
 
 

El Club ciclista Sant Celoni i Josep Garcia Sanz, g uardonats al Campionat 
Randonneur  2012 que es lliurarà aquest cap de setm ana  
 
El Campionat Randonneur 2012 lliurarà aquest dissabte a la població tarragonina d’El 
Pla de Santa Maria, un trobeu al Club Ciclista Sant Celoni en la categoria de club 
participant pels seus 34.200 km recorreguts per 19 socis del club (Ramon Antonja, 
Josep Garcia Sanz, Xavier Mundet, Josep Maria Pla, Joan Garcia Gonzalez, Santi 
Abel, Pedro Gómez, Josep Pujol, Francesc Garcia, Diego Frias, Joan Canal, Ramon 
Comalada, Ramon Pinyol, Gerard Madi, Jordi Monrabà, Agustí Chavarria, Xavier 
Puigdollers, Abel Montoro i Joan Cortines).  
 
 
Un dels actes més emotius del lliurament de premis de la Festa Randonneur 2012 serà 
l’homenatge que es farà a Josep Garcia Sanz del Club Ciclista Sant Celoni, de 73 
anys, en motiu de la seva jubilació com a participant en els brevets de més llarg 
recorregut. El seu palmarès en els 18 anys que hi ha participat és de 12 brevets de 
200, 10 de 300, 10 de 400, 9 de 600 incloent les 3 Barcelona Perpinyà Barcelona, 1 
brevet de 1000, 4 Paris-Brest-Paris 2 de les quals homologades, 2 Madrid-Gijon-
Madrid, 1 Fletxa Ibèrica i finalment 1 Titol Randonneur 5000. 
 
 
 
 


