
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 14 de novembre de 2013 
 
 

• Designat l’instructor de la Diputació de Barcelona per continuar amb la 
investigació sobre la Policia local de Sant Celoni.  La setmana vinent es 
reuneix la comissió de seguiment formada per tots e ls grups municipals 

 
• Ajuntament, entitats i col·lectius s’impliquen en l a definició dels usos del 

bar de l’Ateneu. Abans de finals d’any començaran l es obres de reparació 
de la coberta  
 

• Sant Celoni promou unes jornades de treball per coo rdinar esforços entre 
educació i empresa. 30 professionals del món de l’e ducació de Sant 
Celoni participaran dimecres vinent a la primera de  les dues sessions 
sobre  el foment de les competències científiques, tecnològiques i 
matemàtiques als centres educatius  
 

• Les Festes de Sant Martí 2013 es clouen amb una gra n participació. 
Excel·lent acollida de les activitats culturals i f estives, i especialment del 
actes sobre la memòria històrica 
 

• Continuen els actes sobre la memòria històrica amb dues conferències, 
avui i demà divendres  
 

• Concert de guitarra clàssica de la mà de Matias Inz unza aquest dissabte a 
les 8 del vespre a l’Ateneu 

 
 
Designat l’instructor de la Diputació de Barcelona per continuar amb la 
investigació sobre la Policia local de Sant Celoni  
La setmana vinent es reuneix la comissió de seguime nt formada per tots els 
grups municipals 

La Diputació de Barcelona ja ha respost a la petició de l’Ajuntament de Sant Celoni i 
ha designat un instructor per continuar amb el cas obert a la Policia local davant la 
denúncia de dos agents acusant alguns companys de consumir alcohol en hores de 
servei.  Les diligències realitzades pel Secretari de la corporació en el marc de  
l’expedient d'informació reservada obert fa unes setmanes ha conclòs que correspon 
tramitar un expedient disciplinari per tal de cercar l’aclariment dels fets sempre partint 
del principi de la presumpció d’innocència. Aquest expedient el pot tramitar un 
funcionari municipal o d’altra administració local. Per cercar una més gran objectivitat 
en aquest assumpte, a suggeriment del propi Secretari, l’alcalde ha demanat a la 
Diputació de Barcelona que designi una persona instructora de l’expedient, la qual 
durà a terme totes les investigacions que tingui per convenient, i comptarà amb el 
suport dels tècnics municipals. Esperem que aquest procés sigui el més ràpid i àgil 
possible i que tinguem resutats al més aviat possible 

  



 Aposta per un nou model de la Policia  

D’altra banda, la setmana vinent es reunirà la comissió de seguiment  formada per 
representants de tots els grups municipals, tal i com es va acordar la setmana 
passada.  

Segons l’Alcalde “la comissió també ha de servir per començar a treb allar sobre 
el model de policia que es vol implantar a Sant Cel oni” , seguint els paràmetres que 
s'indiquen a l'auditoria que es va elaborar l'any 2009 per encàrrec de l’aleshores 
govern municipal de Convergència i Unió. “Volem reformar el model de policia local 
conjuntament amb la resta de grups municipals i, pe r fer-ho, recuperem 
l’auditoria de l’any 2009 en què ja s’assenyalaven algunes de les deficiències 
que estem vivint actualment. Entenem que no podem p assar per sobre d’aquest 
tema. Hi ha una sèrie de deficiències, que en gran part ja es recollien en el Pla de 
qualitat i millora de la Policia local redactat el 2009, i tenim la voluntat de 
treballar-hi per a solventar-les. Per això, aquest document haurà de ser la nostra 
fulla de ruta en aquest tema. L’hem d’encarar perqu è es tracta d’un tema cabdal, 
d’interès general, i en què tots els partits hi hem  de col·laborar. Per això accepto 
l’oferiment d’en Deulofeu”.   

 Entre altres mesures s’ha decidit incorporar un inspector en cap extern que pugui 
liderar la reforma del servei i el conjunt de millores que s’han anat implementant durant 
els darrers mesos, amb la implantació de la Policia de proximitat, i que s’espera 
accelerar amb aquest nou recurs de coordinació i direcció.  

 

 
 
Ajuntament, entitats i col·lectius s’impliquen en l a definició dels usos del bar de 
l’Ateneu  
Abans de finals d’any començaran les obres de repar ació de la coberta  
 
Una trentena de persones representants de vint associacions del municipi s’han reunit 
per avançar en la definició dels usos del bar de l’Ateneu de Sant Celoni. La trobada, 
que va tenir lloc a la Sala Petita, va servir per fer un primer canvi d’impressions amb 
entitats, col·lectius i grups municipals en relació als futurs usos de l’equipament del bar 
de l’Ateneu. La regidora de cultura i educació, Júlia de la Encarnación,  va iniciar la 
reunió exposant que “aquest espai no ha de ser d’ús exclusiu per cap ent itat ni 
col·lectiu, hauria de ser un espai d’ús cultural; e l lloc on està ubicat i les 
característiques complementaria molt bé l’oferta cu ltural que tenim a l’edifici: 
escola de teatre, de música, sala gran, sala petita ..... Així mateix, hauria 
d’incloure un bar/restaurant per ajudar a dinamitza r l’espai.”  
 
Durant la reunió, els assistents van fer un primer apunt de propostes i suggeriments. 
Entre d’altres, es va plantejar la necessitat de visualitzar l’espai com un espai cultural, 
polivalent i flexible per donar cabuda a usos diversos: des de reunions d’entitats, 
activitats de petit format, àpats... garantir que es mantingui la mateixa estructura 
original, que sigui un espai ampli que hi hagi cabuda per un bar perquè ajudarà a ser 
punt de trobada. En tot cas, si cal fer alguna partició de l’espai que sigui amb algun 
element o estructura mòbil.  
 
Després d’aquest primera pluja d’idees es va acordar que es faria avinent el resum de 
la reunió a totes les entitats participants i convocades donant la possibilitat de fer més 
propostes fins dimecres el 20 de novembre, via correu electrònic 
cultura@santceloni.cat.  El proper 4 de desembre, a les 7 del vespre, a la sala  
petita de l’Ateneu  es farà una nova reunió per compartir les propostes que hagin 
plantejat les entitats.  
 



Paral·lelament a aquest procés de treball de definició dels usos del bar s’iniciarà una 
primera fase d’intervenció de l’edifici que consistirà en la reparació de la coberta del 
cafè que ha de servir per resituar-ne les condicions de seguretat i d’aïllament tèrmic i 
d’adaptació a la normativa. La coberta se sustenta en un sistema d’encavallades de 
fusta que pràcticament no s’han tocat des de la construcció de l’edifici l’any 1923. 
L’actuació s’iniciarà a mitjans - finals de desembre, tindrà una durada d’un sis mesos i 
consistirà en la substitució de l’actual coberta de fibrociment per una de panells amb 
aïllament incorporat, corretges d’acer per unes altres de fusta i la revisió i reparació de 
les encavallades de fusta, també es retirarà el fals sostre decoratiu.  
 
La segona fase d’actuacions anirà vinculada a la proposta funcional que s’acordi i 
consistirà en la substitució de la instal·lació elèctrica, climatització i aspectes de 
seguretat i evacuació, entre d’altres. 
 
 
 
 
Sant Celoni promou unes jornades de treball per coo rdinar esforços entre 
educació i empresa  
 
30 professionals del món de l’educació de Sant Celo ni participaran dimecres 
vinent a la primera de les dues sessions sobre  el foment de les competències 
científiques, tecnològiques i matemàtiques als cent res educatius 
 
El Centre de Recursos Pedagògics i l’Ajuntament de Sant Celoni organitzen 
conjuntament el 20 i 27 de novembre, dues sessions de formació  en competències 
científiques, tecnològiques i matemàtiques per al professorat de primària, secundària, 
batxillerat i cicles formatius de les escoles del municipi amb l’objectiu d’implicar-los en 
aquesta tasca. Aquestes jornades de formació sorgeixen arran de les reflexions del 
grup de treball d’orientació educativa del Pla Educatiu d’Entorn (format per tutors, 
professionals dels Serveis educatius i personal tècnic de l’Ajuntament).  
 
Les jornades partiran de l’anàlisi de la realitat de l’àmbit empresarial del municipi i la 
situació actual de les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques als 
diversos centres educatius. Segons la regidora de l’Àrea de Cultura i Educació Júlia de 
la Encarnación “cal que es promoguin les competències necessàries pel 
desenvolupament d’una societat científica i tecnolò gicament  capdavantera, 
fomentant l’esperit científic, la iniciativa i la c reativitat. En aquest sentit, i des del 
marc competencial del municipi, l’equip de govern a posta per fer propostes 
pràctiques i realistes que fomentin el treball conj unt entre educació i empresa.”  
 
 
PROGRAMA: 

Dimecres  20 de novembre de 2013, de 17.30 a 19.00 h  
o Factors influents en l’elecció d’estudis dels àmbits científic, tecnològic i 

matemàtic. Estudi del Departament d’Ensenyament a càrrec de Joana 
Ferrer,  Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
del Departament d’Ensenyament. 

o La trascendència de la innovació i la creativitat en el context econòmic i 
empresarial actual i futur. La importància d’impulsar les competències 
científiques, tecnològiques i matemàtiques des de l’escola . Els 
testimonis de diverses empreses de l’àmbit químic i farmacèutic.  

o Anàlisi de la situació actual respecte les competències científiques, 
tecnològiques i matemàtiques als centres educatius de Sant Celoni. 

 
Dimecres 27 de novembre, de 17.30 a 19.00 h  

o Els CESIRE -Centres específics de suport a la innovació i la recerca 
educativa en la didàctica per promoure les competències científiques, 



tecnològiques i matemàtiques a càrrec d’Antoni Aubanell de l'Àrea 
d'Innovació Educativa del Departament d'Ensenyament. 

o Bones pràctiques en centres educatius en el treball de les competències 
científiques, tecnològiques i matemàtiques. 

o Proposta de creació d’un grup de treball per elaborar les propostes 
d’actuació respecte a l’impuls de  les competències científiques, 
tecnològiques i matemàtiques. 

o Torn obert de paraula 
 
Després de les sessions de formació es faran 2 sessions de treball (1 sessió de treball 
per elaborar les propostes d’actuació respecte a l’impuls de  les competències 
científiques, tecnològiques i matemàtiques i una altre sessió de retorn per concretar el 
pla d’actuació amb l’assignació de pressupost corresponent. 
 
 
 
Les Festes de Sant Martí 2013 es clouen amb una gra n participació  
Excel·lent acollida de les activitats culturals i f estives, i especialment del actes 
sobre la memòria històrica 

Els actes vinculats a les Jornades de la Memòria Històrica van tenir una excel·lent 
acollida. A la primera sessió de la jornada es va omplir la sala Bernat Martorell de gom 
a gom, també es va omplir la sala petita de l'Ateneu amb l'obra L'Abanderat i va ser 
molt emotiu i bonic l'acte al cementiri amb la reposició de la placa en record de totes 
les persones de Sant Celoni que van morir o patir a causa de la Guerra Civil.  

La presentació de l'escultura Portes del Montseny de Josep Plandiura, obra 
guanyadora del Concurs Museu Urbà 2012, també va anar molt bé i es va anunciar 
que durant les festes de Sant Jordi es farà la passejada de l'itinerari de les escultures 
del municipi.  

Les activitats de carrer també van ser molt concorregudes i participades. Cal destacar 
el cercavila de gegants amb la participació de la colla de geganters de Sant Celoni i 
totes les escoles del municipi on cada cop hi ha més pares, mares i alumnes 
engrescats en el món geganter. La Fira artesana, les danses del món de Passaltpas, 
la xaranga de Callabarjaula, l'esmorzar popular, animació infantil i els inflables també 
van omplir la plaça de la Vila. 

 Àlbum de fotos 

 
Continuen els actes sobre la memòria històrica amb dues conferències  
  
Dijous, 14 de novembre a les 7 del vespre, a la biblioteca de Sant Celoni l'Escorxador,  
Conferència: Els reptes de la divulgació històrica. El paper de Sàpiens en la 
recuperació de la memòria històrica a càrrec de Sònia Casas , cap de redacció de la 
revista.  

Divendres, 15 de novembre, a les 7 del vespre, a la sala Bernat Martorell (Can Ramis) 
Conferències sobre l'Exili:  El Museu Memorial de l’Exili: entre la preservació de la 
memòria i la divulgació històrica, a càrrec de Jordi Font , director del MUME (la 
Jonquera). Celonins a l’exili. Primera aproximació, a càrrec de Josep M. Abril , 
historiador i membre del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni. 

 
 
Concert de guitarra clàssica de la mà de Matias Inz unza aquest dissabte a les 8 
del vespre a l’Ateneu  



 
La Sala Petita de l’Ateneu acollirà aquest dissabte 16 de novembre a les 8 del vespre 
l’actuació de Matias Inzunza a la guitarra que presentarà clàssics de tots els temps, 
dins la programació estable de música Entrefestes. Aquesta serà la darrera actuació 
de l’Entrefestes 2013.  

Matias Inzunza  presenta un recital de guitarra clàssica, que es desenvolupa al voltant 
del concepte de clàssics de tots els temps, és a dir, un repertori que d'alguna manera 
visqui dins la memòria auditiva del públic. Des de grans autors universals, com Chopin, 
Bach o Scarlatti, clàssics de la guitarra espanyola, Albeniz, Tárrega, així com música 
de pel·lícules i arranjaments de música popular; tot plegat sintetitzat dins les 
possibilitats tímbriques i sonores de la guitarra clàssica. 

 Preus entrades 

Entrada general: 8 €  
Carnet de Xarxa de Biblioteques Municipals: 7 € 
Menors de 14 anys o majors de 65 anys: 5 € 
Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove: 5 € 
Menors de 2 anys: gratuït 
 


