
 

 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 5 de febrer de 2015 
 
 

• El Ple aprova una modificació al Polígon industrial  que limita amb Riells i 
Viabrea  per facilitar l'activitat econòmica  
 

• Supressió de la variant de connexió de la C-35 amb Campins i Palautordera 
prevista en el Pla Territorial Metropolità de Catal unya  
 

• Óscar Caño, nou regidor de l'Ajuntament de Sant Cel oni. Assumeix les àrees 
de Comunitat i Esports  
 

• Arranjats els carrers Esteve Brunell, Folch i Torra s i Aribau 
 

• Marlango aquest dissabte al Teatre Municipal Ateneu . Leonor Watling i 
Alejandro Pelayo presentaran el seu sisè disc El porvenir  

 
• Més d’un centenar de persones inscrites als cursos de català per a adults 

a Sant Celoni. Encara t’hi pots inscriure! 
 

• Aquest dissabte comença l’11a edició del cicle de c inema infantil en 
català a Sant Celoni  

 
 
 

 
El Ple aprova una modificació al Polígon industrial  que limita amb Riells i 
Viabrea  per facilitar l'activitat econòmica  
 
Els grups municipals de Sant Celoni van aprovar per unanimitat al darrer Ple municipal 
del 29 de gener una modificació puntual del Pla general relativa al polígon industrial 
que limita amb Riells i Viabrea. La modificació respon a la sol·licitud dels propietaris 
del sector, i en especial d’un propietari que actualment desenvolupa la seva activitat al 
sector contigu de Riells i Viabrea,  que va posar en coneixement de l’Ajuntament de 
l’adquisició el passat desembre d’una parcel·la al polígon objecte de modificació 
puntual amb la intenció d’ampliar la seva indústria. 
 
La modificació puntual del Pla General no implica un increment del sostre ni una 
transformació d’usos, sinó que es tracta d’una actuació d’abast limitat per incorporar la 
reserva viària necessària per solucionar la connexió viaria del sector, tant interna com 
amb la C-35, així com determinar una reserva per a infraestructures de serveis no 
prevista al planejament general. 
 
En aquest sentit, l'alcalde Joan Castaño va insistir en el Ple sobre la importància de 
“facilitar les condicions a les empreses perquè pug uin desenvolupar la seva 
activitat al territori i contribuir, així, a la cre ació de llocs de treball”.   
 



 

 

Supressió de la variant de connexió de la C-35 amb Campins i Palautordera 
prevista en el Pla Territorial Metropolità de Catal unya  
 
El Ple municipal va aprovar dijous 29 de gener la supressió de la variant de connexió 
C-35-Ctra. de Campins-Santa Maria de Palautordera prevista en el Pla Territorial 
 Metropolità de Catalunya. Aquesta variant es va incorporar l'abril de 2010 a petició de 
l'Ajuntament de Sant Celoni, aleshores encapçalat per Francesc Deulofeu, de 
Convergència i Unió. 

Ara, l'Ajuntament ha considerat oportú demanar la supressió d'aquesta via que 
passava per Can Riera de l'Aigua i seguia paral·lela al traçat del TGV perquè, segons 
l'alcalde Joan Castaño, és un "greu atemptat a una zona que cal preservar. Seria 
un error com a model de poble i no és necessària" . 

Aquesta variant pretenia enllaçar de l'Àrea Residencial Estratègica (ARE), una nova 
zona residencial prevista en els terrenys de Can Riera de l'Aigua amb més de 1.200 
nous habitatges, amb la carretera C-35, eix principal d'entrada i sortida del municipi, 
resolent l'eventual increment de població que una ARE suposaria. 
Un cop exclòs l'ARE i per tant descartat un creixement sobtat d'habitatges, i vist que 
no és un element imprescindible als efectes de mobilitat, s'ha considerat la supressió 
al Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 

 
 

Óscar Caño, nou regidor de l'Ajuntament de Sant Cel oni  
 
El nou regidor va prendre possessió del seu càrrec al Ple municipal del 29 de 
gener. Assumeix les àrees de Comunitat i Esports 
 
Durant el ple municipal del 29 de desembre, Óscar Caño va prendre possessió del 
càrrec de regidor per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal (PSC-PM). Óscar Caño Nieto agafa el relleu a Magalí Miracle que va 
renunciar a l’acta de regidora el passat novembre. El nou regidor assumeix les àrees 
de Comunitat i Esports.  
 
 
Arranjats els carrers Esteve Brunell, Folch i Torra s i Aribau  
 
El mes de gener s’han enllestit les obres d’arranjament dels carrers Esteve Brunell, 
Folch i Torras i Aribau que es trobaven sense urbanitzar. La millora del ferm garantirà 
la seva funcionalitat i el seu bon estat durant un llarg període de temps. L’arranjament 
dels paviments d’aquests carrers s’ha fet mitjançant la formació d’una capa de 
rodadura asfàltica. L’actuació també ha permès conduir les aigües a punts de 
desaigua adequats.  
 
 
Marlango aquest dissabte al Teatre Municipal Ateneu  
 
Leonor Watling i Alejandro Pelayo presentaran el se u sisè disc El porvenir  
 
Dissabte, 7 de febrer a les 8 del vespre, la Sala Gran del Teatre Municipal Ateneu 
rebrà el grup Marlango que presentarà el seu sisè disc El porvenir  dins la programació 
A l’Ateneu.   



 
Leonor Watling , veu 
Alejandro Pelayo , piano 
Celso Ferrero , guitarra 
Gonzalo Maestre , bateria 
Manuel Bagües , baix 
 
Marlango tornen per demostrar-nos que les seves melodies són tan dolces, suaus i 
nocturnes com sempre i que la lluminositat del seu repertori és gairebé imprescindible. 
A més a més, la banda liderada per Leonor Watling i Alejandro Pelayo torna amb un 
sisè disc d'estudi encara ben calentó, El porvenir, gravat aquesta primavera a Los 
Angeles sota les ordres del productor Sebastián Krys, amb col·laboracions de La 
Santa Cecilia, Bunbury i Fito Páez. Un disc en què aquest duo que li deu el nom al 
personatge femení d'una cançó del seu admirat Tom Waits (I wish I was in New 
Orleans) renova el seu poder natural per emocionar amb les seves històries plenes de 
lirisme i es llicencia en la universitat del bon gust.   

L’entrada general costa 10 euros i 8 euros amb el carnet de la Biblioteca, Carnet Jove, 
menors de 14 anys i majors de 65.  

Venda d'entrades per Internet a www.santceloni.cat/alateneu. Al Centre Municipal 
d'Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a 13h i de 17 a 20h, o a les 
taquilles del teatre, una hora abans de l'espectacle. 

Aquest espectacle s'inclou en la promoció Sopar + Espectacle  per 19 euros a les 
pizzeries i 25 euros. Més informació a www.santceloni.cat/alateneu 

 

  
 
Més d’un centenar de persones inscrites als cursos de català per a adults a Sant 
Celoni. Encara t’hi pots inscriure!  
 
L’Oficina de Català ofereix, aquest quadrimestre, a Sant Celoni, cursos de nivells bàsic 
i elemental per a aquelles persones que volen aprendre a parlar en català amb 
fluïdesa i correcció i cursos de nivells intermedi i de suficiència per a aquelles que ja el 
parlen, però volen aprendre a escriure’l adequadament. Es fa classes dos dies a la 
setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) i cada sessió dura 1 hora 30 minuts. 
 
A aquests cursos presencials s’hi sumen també cursos en línia i amb servei de tutoria 
per mitjà de la plataforma Parla.cat . 
 
Durant el mes de febrer encara es pot fer la inscripció als cursos presencials que tenen 
places lliures, les persones interessades poden adreçar-se, de 10 a 13 h dilluns i 
dimecres, a l’Oficina de Català de Sant Celoni, Rectoria Vella, parc de la Rectoria 
Vella, s/n (tel. 93 864 12 13, a/e: santceloni@cpnl.cat). 
 
 
 
Aquest dissabte comença l’11a edició del cicle de c inema infantil en català a 
Sant Celoni  
 
El Cinema Infantil en Català (CINC) inicia, el dissabte 7 de febrer, l’11a edició al 
cinema Ocine de Sant Celoni. La programació d’aquest nou cicle inclourà pel·lícules 



infantils de gran èxit. Les sessions es projectaran a les 16.15 h a les sales del cinema 
Ocine de Sant Celoni (ctra. Olzinelles, s/n, Complex d’Oci “Altrium”). El preu únic de 
l’entrada és de 4,20  euros.  
 
7 de febrer: La Dixie i la rebel·lió zombie  
14 de febrer: Els Boxtrolls  
21 de febrer: Standby me, Doraemon  
28 de febrer:Els pingüins de Madagascar  
7 de març:Big Hero 6  

 
 


