
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 9 de juliol de 2015 
 
 
 

• El Ple municipal aprova la dedicació i retribucions  del consistori que es 
mantenen igual que les aprovades a l’anterior legis latura 
 

• Bona música i molta participació a la 6a Fira de Mú sica al Carrer Sound 
Celoni. Dels 12 grups participants se’n van escolli r 7 per tocar per Festa 
Major  
 

• Presentació del 30è volum de les Monografies del Mo ntseny aquest 
dissabte a les 7 de la tarda a l’Ateneu. L’arribada  de l’electricitat a Sant 
Celoni, el Sot de les Mines de Campins o el paisatg e dels cingles de 
Bovilà, són alguns dels 20 articles que recull 
 

• El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes s e suma a la campanya 
Mulla't per l'esclerosi múltiple aquest diumenge 
 

 
 
 
El Ple municipal aprova la dedicació i retribucions  del consistori que es 
mantenen igual que les aprovades a l’anterior legis latura  
 
El Ple municipal reunit ahir en sessió extraordinària va aprovar la dedicació de l’alcalde 
i dels regidors i regidores de l’equip de govern i la retribució que rebran pel 
desenvolupament del càrrec que es manté igual que l’aprovat a l’anterior legislatura. El 
punt va comptar amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC i ICV i els vots en contra de la 
CUP. 
 
L’alcalde Francesc Deulofeu percebrà 43.200 € anuals bruts per una dedicació 
assignada del 90% de la jornada i els 7 regidors i regidores de l’equip de govern 
percebran 12.000 € anuals bruts per una dedicació parcial del 33,33% de la jornada. 
 
El ple també va acordar que els membres de la corporació que no tinguin dedicació, ni 
exclusiva ni parcial, rebran les quantitats per assistència a les sessions dels òrgans 
col·legiats que s’especifiquen a continuació:  
 
Assistència a sessions del Ple .................................................164,75 € per sessió 
Assistència a sessions de la Junta de Govern Local  ...............137,29 € per sessió 
Assistència a sessions de la Comissió informativa  ..................  45,76 € per sessió 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bona música i molta participació a la 6a Fira de Mú sica al Carrer Sound Celoni  
 
Dels 12 grups participants se’n van escollir 7 per tocar per Festa Major  
 
 
Dissabte 4 de juliol, a Sant Celoni es va poder gaudir de la 6a edició de la Fira de 
Música al carrer Sound Celoni. Els carrer i les places del centre del municipi es van 
omplir per veure els diferents grups d’estils ben diversos, des de country, folk, flamenc 
fusió, jazz, thecnorural o rock. La calor asfixiant no va fer enrere a la gent que va 
passejar tota la tarda amunt i avall del carrer Major tot descobrint els grups. La festa va 
acabar amb un sopar de tapes que va omplir de gom a gom el carrer Major de Dalt 
amenitzat per la Jazz Band del Centre Municipal d’Expressió i on es va aprofitar per 
anunciar els grups que, gràcies a l’organització de la Fira, han estat seleccionats per 
tocar per Festa Major de setembre.  
 
Dels 12 grups que es van poder veure i que optaven a ser programats per Festa Major, 
el jurat, format per membres de la mateixa organització del Sound Celoni, de 
l’Ajuntament de Sant Celoni i del col·lectiu que està tirant endavant la recuperació d’un 
2n escenari a barraques de Festa Major, van escollir: 
 
Per tocar als Tastets Musicals  que s’organitzen des de la Biblioteca Municipal 
l’Escorxador i que es programaran de dilluns 31 d’agost a dijous 3 de setembre a la 
mateixa plaça de la Biblioteca: Los Hippitano, flamenc fusió, UNA+DOS, conuntry, folk, 
rock i la Jazz Band del TMB. 
Per tocar dissabte de Festa Major al 2n escenari de  barraques : Halter Hego, 
versions de rock i Underwear, folk rock. 
 
Per tocar diumenge de Festa Major:  La Charlatana, tradicional fusió, per tocar a la 
una del migdia, mentre es celebri el vermut a plaça de la Vila i Noustalgics 
Palautordera, versions de rock nacional i internacional dels anys 50’s, 60’s, 70’s i 80’s, 
per tocar a les 8 del vespre, a la plaça de l’Església. 

 
 

Presentació del 30è volum de les Monografies del Mo ntseny aquest dissabte a 
les 7 de la tarda a l’Ateneu  
 
L’arribada de l’electricitat a Sant Celoni, el Sot de les Mines de Campins o el 
paisatge dels cingles de Bovilà, són alguns dels 20  articles que recull  
   

Aquest dissabte 11 de juliol tindrà lloc a les 7 de la tarda a la Sala Petita de l'Ateneu, 
l'acte de presentació del 30è volum de Monografies del Montseny. La primera part de 
l'acte en Ramon Verdaguer, conductor de la jornada, farà una explicació sobre la 
importància de les Monografies del Montseny i la fita que s'ha assolit d'arribar al 30è 
volum. Tot seguit farà unes breus pinzellades sobre cada un dels articles que formen 
aquest 30è volum. Després de la lectura de dues poesies de Guerau de Liost, amb 
l'acompanyament musical d'una viola, es passarà a l'homenatge a en Joan Campañà. 
Es glossarà la seva figura i empenta al capdavant de les Monografies del Montseny i 
s'acabarà l'acte amb dues poesies més de Guerau de Liost i una peça musical amb 
viola. 
 



La lectura de poemes anirà a càrrec de Carles Ferrer i la viola a càrrec de Joana 
Fugarolas. 

Reconeixement a Joan Campañà i Ros  
Al pròleg Antoni Pladevall glossa la figura de Joan Campañà, president dels Amics del 
Montseny en els darreres vuit anys. Aquest any, amb 90 anys complerts, Campañà 
deixa la direcció de les Monografies del Montseny: en consta com a director des de 
l'any 2012, però en realitat n'ha estat coordinador i un actiu animador des de 1994. 
Nascut a Barcelona el 1925, la seva família va començar a estiuejar a Viladrau el 
1940. Joan Campañà ha pogut desenvolupar les seves aficions a l'excursionisme, la 
història i l'art a l'entorn de l'Associació d'Amics del Montseny. 

Monografies del Montseny, 30è volum. Índex d'articl es:  

• Pròleg. Antoni Pladevall 
• El sot de les Mines (Campins). Nemesio Galea 
• El Molinot. Miquel Gea i Bullich, Núria Cabañas Anguita 
• 100 anys de recuperació del castell de Montsoriu. Gemma Font, Joaquim 

Mateu, Sandra Pujadas, Jordi Tura (Museu Etnològic del Montseny). Josep 
Maria Llorens (Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona) 

• Montsenyeques de Jaume Novellas de Molins. Carola Duran 
• Pere Serra i Pou (a) Matagossos (1909-1947). Francesc Roma i Casanovas 
• La “Rúbrica dels actes en pergamí de la casa i mas Agustí de Tagamanent”: els 

pergamins de l'arxiu patrimonial actualment perdut. Jaume Oliver, Maria Jaime 
• Les antigues escoles de Sant Antoni de Vilamajor. Andreu Pujol 
• Arbúcies vista pels primers excursionistes. Carles Albesa i Riba 
• L'Ecomuseu del Blat, una xarxa per posar en valor la cultura pagesa. Jacint 

Torrents i Buxó 
• El Montseny de Víctor Balaguer. “Al pie de la encina”. Una aproximació 

romàntica i llegendària al Montseny de finals del segle XIX. Joan Portals Martí 
• Josep Alfaras Prat i l'arribada de l'electricitat a Sant Celoni el 1909. Josep M. 

Abril López 
• Sant Celoni, un nucli urbà d'empenta. Josep Baucells 
• Itineraris romànics pel voltant del Montseny: els campanars llombards. Josep 

Pagès Rovira 
• L'Erola de Viladrau: Breu història, una vivència i el trobador de la Mare de Déu. 

Lluís Pagespetit 
• Retorn al Montseny. Francesc Bofill Surís 
• Josep Moragues, un montsenyenc il·lustre, en el tercer centenari de la seva 

mort. Antoni Pladevall i Font 
• El paisatge dels cingles de Bovilà (Montseny). Josep M. Panareda, Josep 

Masnou, Maravillas Boccio 
• La fàbrica de cadires “Guàrdia” de Tona i “La Corbadora” d'Arbúcies. Xavier 

Cateura i Valls 
• La producció hidroelèctrica a la vall de Santa Fe. L'obtenció d'una nova font 

d'energia per al Baix Montseny a principis del segle XX. Sònia Sánchez Mateo, 
Josep Antoni Pujantell Albós, Martí Boada Juncà, Institut de ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona 

• XXXIIè Premis Montseny. Certamen poètic 

 
 
 



El Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes s e suma a la campanya Mulla't 
per l'esclerosi múltiple aquest diumenge  

Des del 1994, cada any es convida a tota la societat a mullar-se, en el sentit literal de 
la paraula, llançant-se a l'aigua de la piscina més propera per col·laborar en la lluita 
contra l'esclerosi múltiple. L'esdeveniment s'ha consolidat a Catalunya amb centenars 
de piscines i entitats col·laboradores d'arreu del país. 

Com en els darrers anys, la piscina del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes 
és una de les més de 600 que enguany col·laboren amb la iniciativa. Es pot participar 
amb la compra de marxandatge, col·laboracions econòmiques que vulguin fer a 
l'associació i suma de metres nedant el dia 12 de juliol al Sot de les 9 a les 14 h. 

Tots els diners de les entrades puntuals (les que paguin els usuaris per a fer ús de la 
instal·lació aquest dia concret) també es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple. 

 

 
 


