
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 5 de juny de 2014 
 
 

• 2a Fira d'en Loni: productes, serveis i activitats per a infants i joves 
aquest dissabte a Sant Celoni. Més de 60 estants i més de 30 activitats 
repartides entre 4 places a l’estil de 4 pavellons a cel obert: plaça Comte 
del Montseny, plaça de l'Església, plaça de la Vila  i plaça del Bestiar 
 

• Sant Celoni Cuina, l’Ajuntament i cerveses Damm pos en en marxa la 
campanya Sabors literaris. Del 6 al 29 de juny, San t Celoni us proposa 
combinar gastronomia i cultura oferint menús litera ris, exposicions, 
concursos... i molt més .  
 

• L’Escola d’Adults commemora el seu 25è aniversari a mb actes oberts a 
totes les persones vinculades al centre durant aque sts anys. Divendres 
13 de juny a la plaça a tocar de Sax Sala 
 

• Molt bona acollida de la primera temporada de la pr ogramació familiar 
 

• Parada dels alumnes de  l’escola Soler de Vilardell  al mercat setmanal. 
Han venut  els productes creats dins el projecte Cu ltura emprenedora a 
l'escola 

 
• Sant Celoni celebra la Setmana de l'Energia Sosteni ble. La Fira d’en Loni 

tindrà un espai dedicat  la promoció de les energie s renovables 
dinamitzat per Som Energia  

 
• Comencen els concerts de petit format a la Bibliote ca l’Escorxador. 

Tastets musicals engega aquest dijous a les 20 h am b el cantautor, 
guitarrista i compositor Pau Martí 

 
• Nova exposició a la Rectoria Vella de Sant Celoni: "Aquí i ara-2014. 

Exposició col·lectiva d'artistes joves del Baix Mon tseny" 
 

• Ciutadans i científics debaten el futur de l'aigua a la conca de la Tordera. 
La Rectoria Vella ha acollit la primera trobada del  projecte BeWater a la 
Tordera que té com a objectiu involucrar la societa t en el debat sobre els 
usos actuals i futurs de l'aigua 

 
• 63è Homenatge a la Gent Gran aquest diumenge a la B atllòria 

 
• Sessió ordinària Ple Municipal 5 de juny de 2014. O rdre del dia 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2a Fira d'en Loni: productes, serveis i activitats per a infants i joves aquest 
dissabte a Sant Celoni  
 
Més de 60 estants i més de 30 activitats repartides  entre 4 places a l’estil de 4 
pavellons a cel obert: plaça Comte del Montseny, pl aça de l'Església, plaça de la 
Vila i plaça del Bestiar 
 
Dissabte 7 de juny, Sant Celoni esdevindrà novament un aparador de productes, 
serveis i activitats per a infants, joves i les seves famílies en el marc de la segona Fira 
d'en Loni. Des de les 10 del matí fins al vespre, es podran visitar els més de 60 
estants de productes i serveis ben diferents  (puericultura, alimentació i nutrició, 
moda tèxtil, higiene i salut, joguines, esport, mobiliari i decoració, activitats d'estiu, 
vacances familiars...) repartits en 4 places a l'estil de 4 pavellons a cel obert: plaça 
Comte del Montseny, plaça de l'Església, plaça de la Vila i plaça del Bestiar. 

Durant tot el dia es realitzaran més de 30 tallers i activitats per a tots els 
gustos : inflables, trenet, laberint gegant, passeig amb carro, jocs gegants, passeig 
amb rucs, espai de jocs de taula moderns, desfilades, tallers... i molt més. 

 Consulteu el programa d’activitats, el plànol i el  llistat de participants a: 
www.santceloni.cat/firadenloni  

   

Sant Celoni Cuina, l’Ajuntament i cerveses Damm pos en en marxa la campanya 
Sabors literaris  
 
Del 6 al 29 de juny, Sant Celoni us proposa combina r gastronomia i cultura 
oferint menús literaris, exposicions, concursos... i molt més  

El col·lectiu Sant Celoni Cuina, l'Ajuntament de Sant Celoni i cerveses Damm portaran 
a terme del 6 al 29 de juny la campanya Sabors literaris . Aquesta iniciativa, 
promoguda des de la Biblioteca l'Escorxador amb motiu del seu quinzè aniversari, 
combina la gastronomia i la cultura oferint al públic menús literaris basats en plats que 
apareixen en novel·les d'avui i de sempre i maridats amb la cervesa Inèdit. 

Establiments participants: Angolo, Aroma, El Cruce, El Rebost, Els Avets, La Llar, 
La Parra, Syrah 

Menús  
Els 8 restaurants participants a Sabors literaris ofereixen menús on es podran degustar 
plats com la temptació de salmó d'Afrodita d'Isabel Allende, sopa de musclos d'Els tres 
mosqueters d'Alexandre Dumas, arròs picant amb conill d'El balneario de Manuel 
Vázquez Montalbán o pastís de perdiu de Guerra i pau de Lev N. Tolstoi. Els preus 
dels menús oscil·len entre 17 i 30 euros. Consulteu tots els menús. 

Cafè gratis amb el carnet de la biblioteca  
Els restaurants participants obsequiaran amb un cafè a totes les persones que 
degustin algun dels menús dels Sabors literaris i presentin el carnet de la Xarxa de 
Biblioteques. 

 

 



 

 

Divendres 27 de juny: Sabors literaris a la plaça d e la Vila  
El divendres 27 de juny a la plaça de la Vila es farà la cloenda d'aquesta promoció 
amb una mostra d'alguns dels plats que durant tot el mes s'hauran pogut degustar als 
restaurants participants. A més, als assistents a la mostra se'ls obsequiarà amb el 
receptari dels Sabors literaris. 

Exposició a la Biblioteca  
Durant la durada de la campanya, a la Biblioteca l'Escorxador es podrà visitar 
l'exposició Sabors literaris basada en alguns dels plats que formen part dels menús 
que serviran els restaurants de Sant Celoni Cuina.. 

Concurs de fotografies a Instagram  
Durant tota la campanya, aquells que vulguin immortalitzar alguns dels plats, poden 
etiquetar les seves fotografies amb #SaborsLiteraris  i pujar-les a la xarxa Instagram. 
La valoració de les fotografies guanyadores del concurs es farà a partir dels vots dels 
propis usuaris de la xarxa Instagram. La fotografia que tingui més “m'agrada” o “likes” 
per part dels usuaris de la xarxa al moment del recompte serà la guanyadora del 
concurs i el seu autor rebrà un llibre electrònic. 

www.santceloni.cat/saborsliteraris 

 
 
L’Escola d’Adults commemora el seu 25è aniversari a mb actes oberts a totes les 
persones vinculades al centre durant aquests anys  
 
Divendres 13 de juny a la plaça a tocar de Sax Sala  
 
L’Escola d’Adults commemora enguany el seu 25è aniversari i en el marc d’aquesta 
celebració s’han programat una sèrie d’actes que es duran a terme el proper 13 de 
juny. La proposta d’activitats s’han programat a la plaça a tocar de l’edifici de Sax Sala 
amb la voluntat de fer una festa de proximitat implicant a tots els alumnes que al llarg 
d’aquest 25 anys han estat vinculades amb l’escola i també a tot al veïnat del barri del 
Baix Montseny.  Les activitats s’iniciaran  a les 18.30 h amb l’actuació del “Combo 
experience” de l’Escola Municipal de Música que s’acompanyarà amb una xocolatada 
per a tothom. 
 
Al vespre hi haurà un sopar de germanor seguit d’actuacions d’alguns alumnes de 
l’escola, un DJ i l’elaboració d’un mural col·lectiu on tots els participants podran deixar 
la seva empremta. Es convida a totes les persones vinculades a l’escola, durant 
aquests 25 anys, a participar-hi contactant per correu electrònic 
cfadults@santceloni.cat o telèfon 93 8674175.  
 
L’Escola d’Adults està integrada a Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny i durant aquests 25 anys s’ha consolidat com a centre de referència per a la 
formació de joves i adults, ajustant l’oferta formativa a les demandes i necessitats de la 
població. Aquest curs 2013-2014 compta amb més de 700 alumnes que participant en 
els diferents ensenyaments del centre: idiomes, tecnologies de l’aprenentatge i la 
comunicació, competències bàsiques i tornar a estudiar. Per al curs 2014-2015, 
s’ampliarà l’oferta dels cursos d’idiomes i el centre esdevindrà centre de suport de 
l’Institut Obert de Catalunya.    
 
 
 



 
 
 
Molt bona acollida de la primera temporada de la pr ogramació familiar  
 
L’espectacle Les fades de la Bella Dorment, amb Disset Teatre d’aquest passat 1 de 
juny, a l’Ateneu,  va cloure la primera temporada de la programació familiar. La bona 
acollida dels espectacles i l’alt percentatge d’assistència han estat els elements 
dominants d’aquesta programació que va començar el passat mes d’octubre.   

Durant aquesta primera temporada s’han combinat la programació d’arts escèniques 
de diversos gèneres (animació, titelles, màgia, circ, música, teatre...) amb altres 
propostes ja consolidades i que ja es promouen des de l’Ajuntament: les hores del 
conte a la biblioteca, la programació de cinema en català i les diferents programacions 
familiars que acullen les diferents festes anuals.  

L’Ajuntament ja està treballant amb la segona temporada de la programació familiar 
d’arts escèniques que començarà el mes d’octubre.    

 
 
Parada dels alumnes de  l’escola Soler de Vilardell  al mercat setmanal  
Han venut  els productes creats dins el projecte Cu ltura emprenedora a l'escola   

Els alumnes del Soler de Vilardell han sortit aquest dimecres al mercat setmanal a la 
plaça de la Vila a vendre els productes que han realitzat en el marc del projecte 
d'innovació pedagògica: Cultura emprenedora a l'escola promogut per la Diputació de 
Barcelona amb el suport de l'Ajuntament. 

Durant aquest curs, els alumnes de 5è d'Educació Primària han creat una empresa 
(una cooperativa anomenada SVGM (Soler, Vilardell, Gladis i Montse que són els 
noms de les tutores), n'han treballat la constitució, l'estudi de mercat, l'elecció del 
producte (arracades, anells, punts de llibres i llibretes), la imatge corporativa, la 
producció, i ara la venda. 

Per portar-lo a terme, cada alumne-soci ha fet una aportació de 5 euros i l'escola els 
va aportar 45euros per poder-se desplaçar fins a Barcelona per demanar un préstec a 
la banca ètica Cop57. Els beneficis els destinaran a retornar el préstec de 150 € i a 
projectes socials. Aquest projecte proporciona a l'alumnat  un aprenentatge transversal 
que reforça l'adquisició de les competències bàsiques del currículum: esperit 
emprenedor, treball cooperatiu, presa de decisions, habilitats comunicatives, 
superació, etc. 

Precisament els alumnes encarregats del departament de publicitat de la Cooperativa 
van visitar els estudis de Punt 7 Ràdio per explicar la seva experiència. Aquesta 
entrevista es pot escoltar a www.santceloni.cat/radioalacarta. 

La posada en funcionament del projecte Cultura emprenedora va ser aprovada pel 
plenari del Consell Escolar Municipal el 4 de juliol de 2013. Amb la voluntat d'implantar 
aquest treball a totes les escoles de Sant Celoni, es va decidir començar aquest curs a 
l'escola Soler de Vilardell ja que aquest centre és pioner en la metodologia de treball 
de l'aprenentatge cooperatiu, molt lligat al projecte. 

 
 
 
 
 



 
 
Sant Celoni celebra la Setmana de l'Energia Sosteni ble 
La Fira d’en Loni tindrà un espai dedicat  la promo ció de les energies renovables 
dinamitzat per Som Energia  

Sant Celoni se suma a la commemoració de la Setmana de Europea de l'Energia 
Sostenible amb un espai a la Fira d'en Loni de dissabte 7 de juny per compartir idees i 
solucions en eficiència energètica i promoció de les energies renovables. Aquest 
espai, ubicat a la plaça de la Vila i dinamitzat per Som Energia, acollirà l'exposició 
participativa “Tu tens la paraula” que mostra els diferents elements d'una llar, 
identificant els punts de potencial estalvi energètic. Els celonins i celonines hi podran 
expressar les seves idees i expectatives sobre l'energia i podran conèixer hàbits i 
accions per fer-ne un bon ús. Amb la “Maleta de l'energia” podran analitzar els 
consums dels diferents tipus de bombeta i fer-ne una compra més responsable. 

A la tarda, les famílies podran gaudir de l'espai “Jugar amb energia” o a partir del joc 
s'introdueixen conceptes com les energies renovables, l'estalvi i eficiència energètica, 
l'aplicació de l'energia solar, etc. 

La Setmana de l’Energia Sostenible és una campanya impulsada des de la Unió 
Europea, que té per objectiu conscienciar a la ciutadania per millorar la gestió 
energètica i afavorir el canvi d’hàbits en el consum energètic. Podeu trobar més 
activitats que s'organitzen des d'altres ajuntaments i entitats al web de l'Institut Català 
d'Energia o al web de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. 

 
 
Comencen els concerts de petit format a la Bibliote ca l’Escorxador  
 
Tastets musicals engega aquest dijous a les 20 h am b el cantautor, guitarrista i 
compositor Pau Martí 
 
Aquest dijous engega la segona edició de Tastets musicals, música nascuda al 
Baix Montseny,  un nou impuls la música i als músics del territori de la mà de la 
Biblioteca l’Escorxador. La cita és cada dijous de juny a les 8 del vespre a la sala 
infantil de la biblioteca amb una durada de 30 minuts aproximadament. Avui 
s’engegarà amb el cantautor, guitarrista i compositor Pau Martí; dijous 12 actuarà 
Liannallull amb una proposta de rock’n’Punk’n’Folk’n’Roll; dijous 19 serà el torn la 
poesia electrònica amb The Days for remember i es tancarà el cartell amb l’actuació 
del grup Prou!!!, contundència i distorsions dijous dia 26 de juny.  
 
 

 

Nova exposició a la Rectoria Vella de Sant Celoni: "Aquí i ara-2014. Exposició 
col·lectiva d'artistes joves del Baix Montseny"  
 
Del 7 de juny al 20 de juliol es podrà veure a la Rectoria Vella l’exposició "Aquí i ara - 
2014. Exposició col·lectiva d'artistes joves del Baix Montseny".  
 
Aquí i ara 2014 és la segona edició de la mostra d’un conjunt de creatius visuals joves  
que resideixen o estan vinculats a la comarca natural del Baix Montseny. Es tracta 
d’una exposició bianual que presenta l’actualitat de les inquietuds artístiques entre el 
col·lectiu jove del territori. Quatre dels artistes de 2012 tornen a participar en la mostra, 
però també n’hi ha cinc de nous que presenten les seves obres en una mostra 
multidisciplinar, que abasta la videoprojecció, la instal·lació, la ceràmica, la fotografia, 
la pintura, l’escultura, el tapís, la reutilització d’objectes...  
 
 



 
 
Artistes participants:  
 
Sandra Bermúdez i Patrícia Sierra.  Sant Celoni , 1991. Granollers, 1991. Han 
estudiat art tèxtil a l’Escola Massana. Actualment continuen formant-se.  
 
Eduard Clapés. Sant Celoni, 1982. Autodidacte 
 
La Crehuet. Badalona, 1977. Ha estudiat a l'Escola d'Art i Superior de Disseny 
Pau Gargallo. Viu al Montseny des de 2009. 
 
Xavi Godoy. Sant Celoni, 1981. Autodidacte 
 
Lluís Molina. Sant Celoni, 1984. Té estudis de belles arts i artteràpia 
 
Ares Molins i Masat. Cardedeu, 1988. És llicenciada en belles arts per la Universitat 
de Barcelona i té el màster de formació del professorat (UB). 
 
LlumA, Alexandra Ortiz. Sant Celoni, 1984. Ha estudiat pintura a la Massana, 
Barcelona. 
 
Penélope Vallejo. Santa Maria de Palautordera, 1978. Enginyera tècnica, estudis en 
ceràmica i belles arts 
 
 
Presentació:  dissabte 14 de juny a les 7 de la tarda  
Visita comentada  a càrrec dels artistes: diumenge 29 de juny a les 6 de la tarda 
Performance  a càrrec d'Anna Capacés: dissabte 12 de juliol a les 7 de la tarda 
 
L’horari de visita a la Rectoria Vella és el següent: 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. 
 
 
 
Ciutadans i científics debaten el futur de l'aigua a la conca de la Tordera  
 
La Rectoria Vella ha acollit la primera trobada del  projecte BeWater a la Tordera 
que té com a objectiu involucrar la societat en el debat sobre els usos actuals i 
futurs de l'aigua 

La Rectoria Vella ha acollit la primera trobada del projecte BeWater a la Tordera i a les 
altres conques del Mediterrani que té com a objectiu  involucrar la societat en el debat 
sobre els usos actuals de l’aigua i elaborar de forma conjunta plans de gestió de 
l'aigua adaptats als futurs escenaris de canvi climàtic. Al taller de la conca de la 
Tordera, que va tenir lloc la setmana passada, hi van participar els científics del 
CREAF que coordinen aquest projecte europeu i més de 30 persones del territori, 
totes elles seleccionades per a donar la màxima rep resentativitat possible de les 
diferents visions sobre la gestió del aigua a la co nca  (ONG's, comunitats de 
regants, representants de l’administració, de Parcs Naturals, d’indústries, d´escoles, 
pagesos, etc). El projecte preveu moltes altres interaccions en el futur, tant a través 
d’accions que involucren grups de treball a la Conca com activitats per implicar 
activament la ciutadania local. 

Les projeccions futures de canvi climàtic apunten que cada cop hi hauran més episodis 
extrems de sequera o inundacions a la regió mediterrània. Concretament per la 
Tordera, els estudis realitzats pel CREAF indiquen que cap al 2030 es veurà una 
disminució de la recarrega dels aqüífers de gairebé un 10% i reduccions de cabals al 



riu que poden arribar al 37% a finals de segle (2100). Aquests fets provocaran greus 
pèrdues socioeconòmiques i impactes ambientals rellevants en aquesta conca. 
Emmarcat en aquest context, i tenint molt en compte la creixent preocupació social en 
l'àmbit de l’aigua, el projecte europeu BeWater ha començat a Sant Celoni una 
primera etapa del projecte on es duran a terme tall ers de debat i de col·laboració 
entre ciutadans i científics a les 4 conques d´estu di:  la Tordera (Catalunya), 
Vipava (Eslovènia), Pedieos (Xipre) i Rmel (Tunísia). 

L'Ajuntament de Sant Celoni també va participar al taller i va obsequiar els assistents 
amb un exemplar del llibre “Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera” 
publicat per l'ICHN i editat per l’Observatori de la Tordera. 

 

 
63è Homenatge a la Gent Gran aquest diumenge a la B atllòria  
 
Un any més el Patronat de la Gent Gran de la Batllòria organitza l’Homenatge a la 
vellesa. Serà aquest diumenge 8 de juny amb un dinar de germanor i ball. Durant l’acte 
es lliurarà una placa a la persona de més edat de la Festa d'enguany i es repartiran 
records de la diada  
 
 
 
Sessió ordinària Ple Municipal 5 de juny de 2014  
Ordre del dia: 

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries de 30.01.2014 i 

27.02.2014. 
 
2. Donar compte de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la 

Corporació en el primer trimestre de 2014. 
 
3. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de 

l’Ajuntament de Sant Celoni en el primer trimestre de 2014. 
 
4. Donar compte dels reparaments efectuats per l’interventor accidental des del 

darrer Ple ordinari. 
 
5. Donar compte de la fusió per absorció de la contractista “Concesionaria 

Barcelonesa, SL” per la societat “Corporacion CLD, Servicios Urbanos de 
Tratamiento de Residuos, SL.” 

 
6. Aprovació inicial, si escau, de les Normes d’accés i permanència de l’Escola 

d’adults de Sant Celoni. 
 
7. Aprovació, si escau, dels preus públics de les diferents modalitats de serveis 

contemplats com a bàsics del Centre municipal d’esports Sot de les granotes per a 
la temporada 2014-2015. 

 
8. Aprovació, si escau, de l’abonament al personal funcionari i laboral al servei de la 

Corporació de la part meritada de la paga extraordinària de desembre de 2012. 
 
9. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP per 

garantir el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni amb la consulta 
del 9 de novembre. 

 



10. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP, en 
nom de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, per reclamar a 
l’alcalde de Montseny l’aturada de les obres d’asfaltatge de la pista forestal 
existent des de la Font de les Nàiades fins a la Font Bona, entre Sant Marçal i les 
Illes; i l’aturada immediata de l’abocament d’aigües residuals a la Tordera.   

 
 

MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
11. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU contra la 

supressió dels canals de TV3. 
 

12. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU contra 
l’aplicació de la “Llei Wert” i en suport de la mobilització de Somescola.cat. 

 

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
13. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat 

Ciutadana en els mesos de març i abril de 2014. 
 
14. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia 

en els mesos de març i abril de 2014. 
 
15. Precs i preguntes.  
 
 
 
 
 
 


