
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 7 de novembre de 2013 
 
 

• Can Riera de l’Aigua exclòs definitivament de les À rees Residencials 
Estratègiques del Vallès Oriental 
 

• Sant Celoni està a punt per les Festes de Sant Mart í . El programa 
combina projectes culturals com la memòria històric a o el museu urbà 
amb actes tradicionals com la Fira artesana i espec tacles familiars com 
el Mag Lari, entre moltes altres activitats  
 

• Prop de 150 infants i joves participen als tallers d’estudi assistit que es 
duen a terme a totes les escoles del municipi. Des del cus passat 
l’Ajuntament n’assumeix íntegrament el seu cost que  arriba als 28 mil 
euros 
 

 
Can Riera de l’Aigua exclòs definitivament de les À rees Residencials 
Estratègiques del Vallès Oriental  
 
L’ARE de Can Riera de l’Aigua ha quedat exclosa del document aprovat definitivament 
del Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques del Vallès Oriental. 
Ahir es va donar compte al Ple municipal de l’escrit que ha fet arribar la Direcció 
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme confirmant-ho i que tanca una llarga 
polèmica.  
 
L’escrit també afirma que la notificació del 3 de novembre de 2011 de la Subdirecció 
General de Seguretat Industrial a l’ajuntament sobre l’emissió d’un informe favorable 
en relació a l’ARE de Sant Celoni no té cap virtualitat jurídica i per tant no cal fer cap 
resolució expressa al respecte.  
 
D’aquesta manera es tanca la polèmica generada l'any 2008 amb l’acceptació per part 
del govern municipal de CiU de la proposta de la Generalitat  de construcció de més 
de 1000 habitatges i diferents equipaments a la zona de Can Riera de l’Aigua en una 
extensió aproximada de 25 hectàrees. La proposta va comptar amb  l'oposició frontal 
dels grups municipals del PSC i de la CUP.  
 
Precisament el 28 d’abril de 2008 va tenir lloc un ple municipal extraordinari 
monogràfic a petició del grup municipal socialista que en aquell moment va argumentar  
“Ateses les diverses reunions prèvies que han mantingut l’equip de govern de 
l’ajuntament amb la Generalitat sobre la ubicació de l’ARE a Can Riera de l’Aigua i 
tenint en compte que es tracta d’un tema molt important pel futur de Sant Celoni, que 
no s’ha debatut ni exposat en l’òrgan de màxima representació de la ciutadania en 
l’Administració local que és el Ple de l’ajuntament. Atès que aquesta decisió ha estat 
precipitada, no consensuada amb les diferents forces polítiques i posa en perill el 
model de creixement de poble segons les característiques ambientals, socials i 
econòmiques del nostre municipi.” 



El Ple ordinari del 29 de maig de 2008 va iniciar el procediment per a la realització 
d'una consulta popular sobre la ubicació de l’ARE a Can Riera de l'Aigua que 
finalment va tenir lloc el 25 de gener de 2009 amb un resultat clar a favor del no: 1248 
vots a favor, 2847 en contra.  

El resultat es va posar de manifest en l’escrit d’al·legacions per part de l’Ajuntament 
envers l’aprovació inicial, sol·licitant la retirada de l’ARE DE Can Riera de l’Aigua del 
Pla director urbanístic de l’àmbit del Vallès Oriental. 
 
El 30 de setembre de 2010, a l’aprovació provisional d’aquest Pla director per part de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona es va incloure l’ARE Plans de 
Pertegàs de Sant Celoni, tot incorporant d’ofici a la normativa que aquesta ARE 
restava condicionada en el seu desenvolupament fins a disposar de l’Anàlisi 
Quantitativa de Risc i incorporar les mesures correctores que se’n derivessin.  
 
L’Ajuntament va reiterar el 18 d’octubre de 2010 la seva petició perquè a la resolució 
definitiva del Pla director urbanístic del Vallès Oriental no s’aprovés l’ARE de Sant 
Celoni i que s’arxivés definitivament en vista a la consulta popular realitzada. 
  
El Conseller, per escrit de data 4 de novembre de 2010 va comunicar que mantindria 
en suspens aquells casos que considerés, ateses al·legacions i circumstàncies. Uns 
dies més, el 12 de novembre, es va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de 
les Àrees Residencials Estratègiques del Vallès Oriental, amb incorporació de les 
ARES de Granollers, Parets del Vallès i la Llagosta. 
 
El Subdirector General de Seguretat Industrial va comunicar el 3 de novembre de 2011 
a l’Ajuntament que l’informe del Departament d’Empresa i Ocupació per a l’ARE a Sant 
Celoni era favorable. L’Ajuntament va reiterar la petició d’arxiu definitiu de l’expedient  i 
el director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va comunicar el 13 de 
novembre de 2012 que Sant Celoni quedava exclòs del document aprovat 
definitivament del Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques del 
Vallès Oriental, indicant que l’informe favorable emès per la Subdirecció General de 
Seguretat Industrial no tenia cap virtualitat jurídica.   
 
Per l’alcalde Joan Castaño, “ara sí podem dir que tanquem un procés que ve de 
llarg, que va començar malament, amb manca de trans parència de l’equip de 
govern de CiU, i al qual ens vam oposar juntament a mb la CUP des del primer 
dia pel bé del nostre poble”.   
 
 
 
Sant Celoni està a punt per les Festes de Sant Mart í  
El programa combina projectes culturals com la memò ria històrica o el museu 
urbà amb actes tradicionals com la Fira artesana i espectacles familiars com el 
Mag Lari, entre moltes altres activitats  
 
Del dijous 7 al dilluns 11 de novembre es duran a terme les Festes de Sant Martí amb 
una proposta molt complerta d’activitats lúdiques i culturals. Tal i com explica la 
regidora de cultura i educació, Júlia de la Encarnación: “ A la programació 
d’aquestes festes de Sant Martí s’hi aplega un segu it de projectes culturals que 
s’estan duent a terme a Sant Celoni: les primeres j ornades de la memòria 
històrica, la presentació d’un nou número de la col ·lecció del còmic local, 
música de l’entrefestes, la presentació de l’escult ura guanyadora del Concurs 
del Museu Urbà i  activitats de la recent estrenada  programació familiar, tot això 
amb la voluntat de seguir donant suport als artiste s locals i d'apostar per 
projectes culturals que ens enriqueixen a tots. No oblidem tampoc el vessant 
festiu amb actes més populars com la cercavila de g egants, la fira artesana o  
l’esmorzar popular”.  
        



El programa d’actes comença amb la presentació de l’11è número de la col·lecció 
Anatomia del còmic  celoní dedicat a Pol Cunyat sota la coordinació editorial i 
maquetació de Xavi Plana. Aquest projecte, ja consolidat a les festes de Sant Martí, 
és una bona mostra del treball dels artistes locals i complementa el fons documental 
de més de 1000 exemplars de còmics per a infants i adults de la biblioteca  
l’Escorxador.  
 
Els més menuts i les seves famílies disposen d’una àmplia programació d’activitats 
familiars com l’espectacle de màgia del Mag Lari, el cinema en català, l’animació 
infantil del diumenge al matí o els inflables de dilluns a la plaça de la Vila. Tampoc hi 
faltaran els gegants de Sant Celoni acompanyats de tots els gega nts de les 
escoles de Sant Celoni . El dissabte a la tarda les diferents colles geganteres 
donaran ambient a places i carrers.  
 
Al teatre municipal Ateneu  també hi haurà programació de teatre amb l’Abanderat, 
Smiley i música amb Sulfitos i Bonobos, concert i ball...  No hi faltaran tampoc les 
activitats que organitzen entitats i col·lectius com el taller de danses de Passaltpas, 
l’animació de la xaranga Callabarjaula integrada per músics celonins, l’obra de teatre 
del grups dels Atrevits de l’Esplai de la gent gran, les activitats esportives dels 
ciclistes, l’enducròs, l’agrupació de pescadors... entre d’altres. 

Destaca també les I jornades de la memòria històrica: l’exili promogudes per al 
grup de Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni i l’Ajuntament de Sant Celoni. 
Aquest grup està treballant en la recerca d'informació sobre la Segona República, la 
Guerra Civil i la postguerra, amb l'objectiu d'estudiar i divulgar aquesta època a Sant 
Celoni. En aquest context volen realitzar anualment per Sant Martí unes jornades 
temàtiques i les primeres seran aquest novembre de 2013 a l'entorn del tema de l'exili. 

En aquesta línia, el Ple municipal va aprovar per unanimitat a la darrera sessió del 26 
de setembre  una moció per restituir la placa al monòlit del cementiri municipal en 
record de tots els morts de la Guerra Civil que uns desconeguts van destrossar el 
gener de 1981. 
 
I la inauguració de l’escultura PORTES DEL MONTSENY  de Josep Plandiura, obra 
guanyadora del Concurs del Museu Urbà 2012, el dissabte 9 de novembre, a 2/4 de 
12 del migdia a la porta de Llevant (al final del carrer Bruc). La proposta del Museu 
Urbà va néixer l’any 2012 de la mà d’un col·lectiu d’artistes locals interessats per 
engegar un projecte que doni una empenta a la creació artística i possibiliti disposar 
d’espais per mostrar diferents obres d’art. 
 
En l’edició del Museu Urbà 2012 el jurat ha estat constituït per tres artistes del Baix 
Montseny -Hugo González, Carlos Colomo i Glòria Auleda-, dos tècnics de 
l’Ajuntament de Sant Celoni , Josep Ma Abril, tècnic de Cultura, i Jaume Coris, 
arquitecte municipal i Sílvia Garcia, tècnica de Cultura, que ha actuat com a secretària. 
En el concurs es van presentar 11 projectes i el jurat va escollir com a obra 
guanyadora “Portes al Montseny” de Josep Plandiura. 
 
El projecte és una bona oportunitat per embellir i endreçar l’espai urbà i enriquir el 
patrimoni cultural, doncs l’obra guanyadora s’ha d’integrar en el conjunt artístic del 
municipi. És per això que coincidint amb la inauguració de l’escultura es presentarà 
l’itinerari urbà d’escultura de Sant Celoni . 
 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti 
 
 
 
Prop de 150 infants i joves participen als tallers d’estudi assistit que es duen a 
terme a totes les escoles del municipi  



Des del cus passat l’Ajuntament n’assumeix íntegram ent el seu cost que arriba 
als 28 mil euros 

Prop de 150 infants i joves de tots els centres educatius del municipi participen als 
tallers d’estudi assistit. Es tracta d'una de les actuacions més importants del Pla 
Educatiu d'Entorn de cara a millorar l'èxit educatiu i evitar el fracàs escolar dels nois i 
noies de Sant Celoni. Els tallers volen que l’alumne adquireixi hàbits d’organització i 
constància en el treball, aprengui tècniques d’estudi, millori les habilitats i actituds 
davant la lectura, l’escriptura i la resolució de problemes i també de conflictes. 

Des del curs passat, l’Ajuntament de Sant Celoni n’assumeix íntegrament el cost dins 
el pressupost municipal amb una partida que enguany arriba als 28 mil euros.  

Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación “L’educació és una 
prioritat per l’equip de govern. En aquest sentit, altres projectes de voluntariat 
educatiu com el d’acompanyament escolar de Càritas o el d’acompanyament 
lector han de reforçar l’acció educativa fora de l’ horari lectiu i poder garantir 
d’aquesta manera l’èxit escolar dels infants i jove s del municipi”. 

Aquest curs els tallers d’estudi assistit estan repartits de la següent manera: 

- 1 taller al Col·legi La Salle 
- 2 tallers a l’escola Josep Pallerola 
- 1 taller a l’escola L’Avet Roig 
- 2 tallers a l’escola Montnegre 
- 1 taller al Col·legi Cor de Maria 
- 2 tallers a l’institut Baix Montseny 
- 2 tallers per l’alumnat d’ESO de La Batllòria 
- 3 tallers a l’institut escola La Tordera 
- Acompanyament lector  a l’escola Soler de Vilardell 

 

 
 


