
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 14 de març de 2013 
 

• Tancament del pressupost municipal del 2012. La con tenció de la despesa 
i l’eficiència en la gestió ha permès seguir aposta nt per les polítiques de 
suport a les persones, en educació i formació i aju dar a la dinamització de 
l’economia 
 

•  Dimecres 20 de març:  prova de sirenes d’avís d’ac cident químic. Inici a 
les 12.20 h i fi d’alerta a les 12.30 h 

• Visites guiades aquest cap de setmana a l’Exposició  de fotografies de 
bolets d’Àlex Alonso a la Rectoria Vella  
 

• Tot a punt per a la 7ª Setmana a la carta del Centr e Municipal d’Expressió 
 

• La biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni s’adherei x al Voluntariat per la 
Llengua 
 

• Passejada guiada aquest diumenge al Sot de Bocs 
 

• Aquest dissabte, última sessió de la 7a edició del cicle de Cinema Infantil 
en Català a OCINE de Sant  Celoni 

 
 
Tancament del pressupost municipal del 2012  
  
La contenció de la despesa i l’eficiència en la ges tió ha permès seguir apostant 
per les polítiques de suport a les persones, en edu cació i formació i ajudar a la 
dinamització de l’economia 
 
L’Alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, valora positivament la gestió del pressupost 
de 2012 que ha permès “tot i les dificultats, seguir apostant per les pol ítiques 
socials, de suport a les persones, promoció econòmi ca i formació gràcies a una 
gestió acurada de les despeses”.   

La gestió dels pressupostos de 2012 no ha estat senzilla. “Hem hagut de treballar 
amb les diferents àrees per aconseguir la contenció  en la despesa necessària 
per fer front al deute municipal, sense que això pe rjudiqués les polítiques de 
suport a les persones que considerem essencials i p rioritàries”,  assenyala 
l’Alcalde.  

 

Contenció en la despesa  

Des de les diferents àrees de l’Ajuntament s’ha fet una gestió acurada de les 
despeses, prioritzant aquells aspectes considerats com a prioritaris, per tal d’alliberar 
recursos. Gràcies a aquesta bona gestió, destaca l’Alcalde, “hem obtingut un estalvi 



significatiu en matèries molt diverses, com ara l’e nllumenat públic, amb un 
26,2% d'estalvi, o en els equipaments municipals, a mb un 17%”.  

Aquestes han estat algunes de les mesures d’estalvi que es van portar a terme a 
principis de 2012 en aquelles partides amb una menor incidència en el benestar 
directe de les persones, per tal d’alliberar recursos per continuar fent polítiques socials, 
de suport a les persones i de dinamització econòmica. “Tots i totes som conscients 
que hem de gastar menys, perquè tenim menys recurso s i hem de fer front a 
l’endeutament, però si bé s’ha de prioritzar on es gasten els diners, també s’ha 
de prioritzar d’on s’estalvien. I nosaltres des del  govern municipal no volem 
aconseguir aquest estalvi a expenses del benestar d e les persones”,  assenyala 
l’Alcalde.  

De fet, afegeix Joan Castaño, aquestes mesures d’estalvi es van començar abans que 
s’aprovés el pressupost de 2012: “hem estat conscients des del principi que la 
situació econòmica era molt seriosa i, per tant, no  hem esperat a aprovar els 
pressupostos de 2012 per tal de començar a aplicar mesures d’estalvi. El temps 
ens ha donat la raó”.  

Priorització en la despesa  

“Hem tingut molt en compte el vessant social i, en especial, de l'educació, 
perquè pensem que l'educació no és una despesa, sin ó una inversió en el futur 
dels ciutadans i ciutadanes de la vila. Per això, t ot i els ajustos i les mesures 
d’estalvi, hem triplicat el pressupost del Pla Educ atiu d’Entorn per afavorir l’èxit 
escolar i la cohesió social per poder cobrir la man ca de recursos provinents del 
Ministeri i el Departament d’Ensenyament. Hem assum it, així, el cost íntegre d'un 
projecte necessari i eficaç, fent subsidiàriament e l que altres administracions 
han decidit deixar de fer”,  destaca l’Alcalde.  

En relació amb les empreses, una de les principals dificultats amb què es troben és la 
morositat de les Administracions Públiques a l'hora de pagar: “no ens podem 
permetre que hi hagi empreses que, un cop han prest at el servei, tinguin 
dificultats per pagar els sous dels seus treballado rs i treballadores, o fins i tot 
posar en perill la seva existència, perquè es trobe n amb factures impagades per 
part de les administracions públiques. La primera m esura per dinamitzar 
l’economia és pagar a temps els proveïdors. Després  ens podem plantejar altres 
decisions, que també hem fet, com ara la de rebaixa r el preu de la zona blava, en 
què la primera mitja hora té un preu simbòlic de 10  cèntims, per afavorir la 
rotació de vehicles i estimular el dinamisme comerc ial del centre del municipi. 
Però insisteixo, el principal, és estar al dia en e l pagament”.  

En aquest sentit, l'Alcalde destaca l'esforç per no endarrerir el pagament. 
“Actualment, la mitjana de cobrament és d’aproximad ament de 27  dies des que 
es registra la factura (l’any 2010 el pagament era aproximadament a 35 dies) .”  

 

 Endeutament de l’Ajuntament i minva dels recursos  

A tot això cal afegir-hi una altra realitat: l'Ajuntament ha hagut de fer front a una 
important baixada d'ingressos propis, descens de les transferències d’altres 
administracions (Estat i Generalitat), i als efectes de l'endeutament de l’Ajuntament 
dels darrers anys. De fet, l'endeutament del consistori va créixer un 50'7% en només 
tres anys. “El deute de l’Ajuntament es va incrementar en pràc ticament 5 milions 
i mig d’euros, més de 900 milions de les antigues p essetes, només entre el 2007 
i el 2010. Un deute total que equivalia al pressupo st de tot un any de 
l’Ajuntament”.  

L’Alcalde destaca la incidència d’aquests xifres a l’hora de prendre decisions: “Això 
no són només xifres: el deute té un impacte directe  en la capacitat de despesa 
de l'Ajuntament, ja que s'ha d'anar pagant mes rere  mes. Pensem que la factura 
que ha hagut de pagar el consistori el 2012 en conc epte d'amortitzacions de 
crèdit ha augmentat un 68% respecte al que es pagav a el 2010 degut, com he dit, 



als préstecs que els diferents grups vam concertar anys enrere. I aquests són 
recursos que s’han de restar del pressupost total i , per tant, s’han de treure 
d’altres partides, d’altres despeses que fa el cons istori”.  

Malgrat aquest context difícil, l’eficiència en la gestió i la planificació dels recursos i de 
les polítiques, ha fet possible tancar el pressupost en positiu. 

 
 

  
S'obre la convocatòria de sol·licitud de subvencion s per a entitats i associacions  

L'Ajuntament de Sant Celoni obre el període per tal que les entitats del municipi puguin 
sol·licitar subvencions. En reconeixement a la important tasca que desenvolupa el teixit 
associatiu, l'Ajuntament ha prioritzat mantenir els recursos destinats a donar-hi suport.  

Com cada any, les entitats trobaran tot el necessari per a la redacció de la sol·licitud al 
web municipal www.santceloni.cat/tramits. Així mateix, si necessiten suport específic, 
els tècnics municipals els donaran tot el suport que es requereixi. Es pot trucar al 
telèfon 93 864 12 13 o a l'adreça de correu electrònic participacio@santceloni.cat, per 
realitzar-los consultes específiques i/o demanar-los assessorament presencial. 

Les modalitats ordinàries es poden sol·licitar fins el 31 de desembre i les 
extraordinàries fins el 30 de novembre de 2013. 

 

 
Afectacions al trànsit amb motiu del pas de la Volt a ciclista per Sant Celoni   
 
Dilluns 18 de març la Volta Ciclista a Catalunya passarà per Sant Celoni amb més de 
200 ciclistes acompanyats per 70 cotxes i 60 motos. Segons ens informa el Servei 
Català de Trànsit mitjançant els Mossos d’Esquadra això suposarà una important 
afectació a la circulació amb talls intermitents a la C-35 i alguns carrers del 
centre de Sant Celoni . En aquest sentit, es recomana evitar els desplaçaments 
mentre duri la cursa i en cas d’haver de circular, es demana precaució i paciència.   
 

- Carretera C-35: entre les 13.15 h i les 16. 15 h es tallarà de forma intermitent 
en ambdues direccions.  Aquests talls afectaran també els accessos a Sant 
Celoni per la Porta de Llevant i la Porta de Ponent i a l’accés a la Batllòria.   

- Dins el nucli urbà de Sant Celoni (carretera de Campins, carrer Campins, 
avinguda Hospital, carrer Major i carrer Doctor Trueta) : entre les 13.30 h i les 
14 h no es podrà circular en vehicle i caldrà extremar la prudència a l’hora de 
creuar pels passos de vianants.  

 
Podeu consultar el detall de la cursa i les seves a fectacions concretes a: 
www.voltacatalunya.cat  
 
 
 
Dimecres 20 de març:  prova de sirenes d’avís d’acc ident químic a les 12.20 h  
 
El proper dimecres 20 de març a les 12.20 h aproximadament, s’activaran en proves 
les sirenes d’avís d’accident químic situades a Sant Celoni i la Batllòria. El senyal de fi 
d’alerta serà a les 12.30 h. Amb aquest tipus de prova, que es fa de forma periòdica a 
tot Catalunya, es pot valorar l’efectivitat del sistema i millorar-lo en allò que calgui, 
comprovar les cobertures de les zones poblades i familiaritzar la població amb aquest 
tipus d’alerta. El sistema d'avís va destinat a la gent que es troba al carrer perquè, en 



un cas real d’activació de les sirenes, reconegui el seu so i es confini. L’activació en 
alerta de les sirenes del Sector químic de la Tordera des del 
CECAT de Barcelona. 
 
Al sector químic de la Tordera es compta amb 2 sirenes situades al municipi de 
Gualba, 3 a Sant Celoni i la Batllòria i 1 a Riells i Viabrea. 
 
Actuacions com la propera prova de sirenes són fruit del compliment de la legislació 
més avançada en matèria de prevenció d’accidents majors en indústries i preparen la 
ciutadania a ser sensibles als consells indicats i a estar sempre en disposició d’actuar 
correctament.     
 
A més de Sant Celoni i la Batllòria, la prova tècnica de sirenes es farà a diferents 
municipis de Catalunya.  
 
Més informació envers el risc químic, a: www.gencat.cat/interior/riscquimic 
 
 

Visites guiades aquest cap de setmana a l’Exposició  de fotografies de bolets 
d’Àlex Alonso a la Rectoria Vella  
 
Aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda, tindran lloc dues visites guiades a  
l’exposició Bolets, noves visions. Fotografies d’Àlex Alonso  a la Rectoria Vella, a 
càrrec del mateix autor.  
 
En aquesta exposició es recull el treball fotogràfic realitzat per Àlex Alonso en els 
últims tres anys. Segons explica el mateix Alonso “Han estat moltes hores de 
passejades pel bosc, fotografiant bolets per intent ar captar la seva bellesa. Vivim 
en un entorn privilegiat per als bolets. El Montsen y i Montnegre són un paradís 
micològic. La diversitat d’espècies, comestibles o no, són un regal per a tots 
nosaltres. La fantasia creativa dels bolets és el q ue em motiva.” 
 
 
Àlex Alonso neix a Barcelona el 1958 i s'estableix a Sant Celoni el 1982. Des 
d'aleshores viu al Baix Montseny. La seva inquietud artística l’ha portat a dedicar-se 
des de sempre a diferents disciplines plàstiques (pintura i escultura), ocupant-se 
professionalment en l'artesania en cartró i l'escultura publicitària, d'objectes 
volumètrics i de maquetes. 
 
Des del 2005 se centra en la fotografia micològica creativa. Realitza cursos 
periòdicament sobre aquest tema, exposicions fotogràfiques i publicacions d’articles 
en revistes especialitzades. Les seves fotos han estat premiades en diversos 
concursos d’àmbit nacional i han rebut reconeixement en fòrums especialitzats en 
micologia. Àlex Alonso ens mostra una nova manera de mirar els bolets, des d'un punt 
de vista creatiu i artístic, que està creant escola. 
creatiu i artístic, que està creant escola. 
 
L’horari de visita de l’exposició a la Rectoria Vella és de dijous a dissabte de 17 a 20 i 
diumenges i festius d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h.  
 

 
 
Tot a punt per a la 7ª Setmana a la carta del Centr e Municipal d’Expressió  

 
Des del dimarts 19 fins al divendres 21 de març el Centre Municipal d’Expressió 
celebrarà la seva 7ª Setmana a la carta. Durant aquests dies, alumnes i tothom a qui li 
pugui interessar, podrà participar als diferents tallers programats per a totes les edats, 
o gaudir de les actuacions diàries dels  grups de l’Escola de Teatre i dels cors i 
conjunts de l’Escola de Música. 
 



Dimarts, 19 
 
17.30h  TALLER El moviment del so, adreçat a pares i fills fins a 7 anys 
18.30h  ACTUEM Les deixalles... a la paperera!!   teatre i música 
19.30h  TALLER Body Percussion, per a totes les edats 
 
Dimecres, 20 
 
18.30h  ACTUEM Sentim tot el que escoltem?  música sons i imatges 
18.30h  TALLER Enregistrament,  a partir de 14 anys 
19.30h  TALLER Jam Session,  a partir de 8 anys  
20.30h  ACTUEM Audició d’adults, alumnes adults de l’EMM 
 
Dijous, 21 
 
17.30  ACTUEM El nen enamorat de la lluna, Cantata infantil 
18.30  TALLER Fem música amb l’ordinador, a partir de 8 anys 
20.00h  ACTUEM Les capes de la música , música moderna i cor jove 
 
Divendres, 22 
 
17.30h  TALLER Circ en família, adreçat a pares i fills de totes les edats 
19.30h  ACTUEM Cabaret,  teatre i música 
21.00h  ACTUEM Saxos orquestra 
 

 
Presentació de les noves parelles lingüístiques i  del lèxic Gegants del Vallès 
Oriental. Una colla de mots de festa i majestat  
 
Dilluns 11 de març a les 19 hores a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis es va 
presentar el lèxic Gegants del Vallès Oriental. Una colla de mots de festa i majestat. 
Durant l’acte, es va fer esment de la col·laboració dels establiments i entitats de Sant 
Celoni pel que fa als compromisos i a la difusió del programa Voluntariat per la llengua, 
es van donar a conèixer les noves parelles lingüístiques i els alumnes dels Cursos de 
Català per a Adults, després d’un treball exhaustiu, van presentar un recull de diferents 
escrits relacionats amb la Colla de Gegants i Grallers de Sant Celoni i la Colla de 
Gegants i Grallers de la Batllòria.   
 
Es va projectar un vídeo d’en Martí i la M. del Puig, els gegants de Sant Celoni; ells 
mateixos van explicar els seus inicis i el gran nombre d’activitats que han fet amb els 
membres de la colla gegantera de Sant Celoni. A continuació els assistents van sortir 
al pati de Can Ramis amb la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria i de Sant 
Celoni, es va muntar en Martí, tot escoltant l’explicació d’en Jordi Deumal. L’acte va 
acabar amb una demostració de balls i alguna volta boja, tot amenitzat amb la gralla, el 
tamborí, la caixa i el bombo.  
 
Gegants del Vallès Oriental. Una colla de mots de festa i majestat és el segon lèxic en 
format de tríptic editat pel CNL del Vallès Oriental i relacionat amb la cultura popular. 
L’anterior, Diables del Vallès Oriental. Una colla de mots de foc i de festa, se centrava 
en la tradició dels diables. En tots dos casos el lèxic específic no apareix en una llista, 
sinó integrat en un text que, en el cas dels gegants, descriu les diferents etapes del 
procés de creació del gegant, des del modelatge al taller i la confecció de la roba, fins 
al bateig de nous gegants i la festa gegantera.  
 
 
La biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni s’adherei x al Voluntariat per la Llengua  
 
Amb la signatura de l’acord, la Biblioteca l’Escorxador manifesta el seu suport a la 
llengua catalana i el seu compromís amb el programa del Voluntariat per la llengua. 
 



Per la seva banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística es compromet a 
facilitar-los informació sobre els serveis que ofereix (cursos de català, assessorament 
lingüístic i Voluntariat per la llengua) i a distribuir una llista de les entitats 
col·laboradores de la localitat a totes les parelles lingüístiques del municipi.  
 
“Entitats col·laboradores” s’emmarca en el projecte Voluntariat, un iniciativa que pretén 
fomentar l’ús de la llengua catalana en les relacions personals posant en contacte una 
persona que parla habitualment català amb una altra que en té coneixements bàsics i 
que vol parlar-lo, perquè es trobin i parlin on vulguin i del que vulguin. 
 
Si sou una associació i voleu col·laborar amb el Voluntariat per la llengua, poseu-vos 
en contacte amb l’Oficina de Català de Sant Celoni: santceloni@cpnl.cat.  
 
 
 
Passejada guiada aquest diumenge al Sot de Bocs  
 
Dins el programa de passejades guiades al Parc del Montnegre i el Corredor, aquest 
diumenge es proposa una sortida al Sot de Bocs. La petja humana pregona.  

Punt de trobada : Estació de ferrocarril de Sant Celoni, a les 9 h. Desplaçament en 
vehicles particulars fins a Can Draper (2 km). 

Recorregut : 5,5 km 
Desnivell : 100 m 
Lloc:  Plaça de l'Estació 
Adreça:  Plaça de l'Estació RENFE 
Durada:  3-4 hores 
Ho organitza:  Parc del Montnegre i el Corredor - Ajuntament de Sant Celoni 
Preu:  Majors de 12 anys: 3 €; entre 6 i 12 anys: 2 €; menors de 6 anys, gratuït 
 

Aquest dissabte, última sessió de la 7a edició del cicle de Cinema Infantil en 
Català a OCINE de Sant  Celoni  

Aquest dissabte 16 de març tindrà lloc la darrere de les 5 sessions de la 7a edició de 
CINC Cinema Infantil en Català a OCINE de Sant Celoni. La sessió és a les 16.15 h i 
el preu de l’entrada és de 4 euros. Els organitzadors són el Departament de Cultura de 
la Generalitat i els Cinemes Ocine de Sant Celoni. La pel·lícula programada per aquest 
dissabte 16 de març és En Ralph, el destructor.  

 


