
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 24 de setembre de 2015 
 
 
 

• Tret de sortida a la I Setmana Bosc i Societat. L’o bjectiu de les activitats 
és apropar el bosc en totes les seves vessants. Aqu est dissabte, concert 
d’obertura “Sona a bosc” i entrega del premi Bosque rol de l’any 

 
• Comença la Tardor gastronòmica amb una oferta de me nús i tapes a 30 

establiments 
 

• Les obres de reforma del cafè de l’Ateneu avancen a  bon ritme. L’alcalde 
Francesc Deulofeu, la regidora Magalí Miracle i el regidor Raül Garcia han 
participat aquesta setmana a la visita d’obra 
 

• Una cinquantena de persones participen a la reunió de valoració de la 
Festa Major que serveix per iniciar el treball cap al 2016 

 
• L’Ajuntament convoca un nova reunió del grup de coo rdinació de l’ajuda 

celonina als refugiats sirians. De moment, les pers ones que ho desitgin 
es poden inscriure com a voluntàries i se les avisa rà quan s’articuli 
l’ajuda 
 

• Visita guiada aquest dissabte a l’exposició col·lec tiva "Set artistes 
interpreten poetes catalans" a la Rectoria Vella 
 

• El Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes c elebra el seu 10è 
aniversari. Ha programat un seguit d'activitat tot el mes d'octubre 

 
• Informació eleccions 27 setembre. 12.579 celonins, celonines, batlloriencs 

i batllorienques estan convocats a votar a les elec cions al Parlament de 
Catalunya d’aquest diumenge 

 
• Ordre del dia Ple ordinari.  24 de setembre 

 
 
Tret de sortida a la I Setmana Bosc i Societat  
 
L’objectiu de les activitats és apropar el bosc en totes les seves vessants 
 
Aquest dissabte, concert d’obertura “Sona a bosc” i  entrega del premi 
Bosquerol de l’any 
 
La roda de premsa i presentació de la I Setmana Bosc i Societat  va donar el tret de 
sortida a una setmana plena d’activitats dedicades al bosc que comencen aquest 
dissabte i s’allarguen fins el proper 4 d’octubre a Sant Celoni i la Batllòria. A la sala de 
plens municipal hi van intervenir els representants de les tres entitats organitzadores: 



Francesc Deulofeu, alcalde del municipi, Joaquim Deulofeu, president del Cercle 
Econòmic i Social Baix Montseny i Martí Boada, geògraf i naturalista de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia de la UAB (ICTA).  
 
L’objectiu principal de la Setmana és divulgar i apropar el món forestal a la societat, 
tenint en compte la situació geogràfica de Sant Celoni, enmig de dues grans 
muntanyes. En aquesta línia, l’alcalde Francesc Deulofeu va reafirmar la voluntat dels 
organitzadors de “sensibilitzar a la gent sobre la importància del b osc i el món 
forestal, conscients que durant les darreres dècade s com a societat hem viscut 
d’esquena al bosc. Hem d’aconseguir que Sant Celoni  giri a l’entorn del bosc”.  
 
La I Setmana Bosc i Societat proposa una aproximació al món forestal des de diverses 
perspectives. Des del Cercle Econòmic i Social, Joaquim Deulofeu, va exposar que 
“les activitats de la Setmana estan estructurades e n quatre grans vessants 
diferents: la visió cultural, l’ús social del bosc,  l’econòmic i la gestió forestal” .  
És per això, que per tirar endavant les més de 25 activitats que es durant a terme s’hi 
ha implicat una bona part del municipi d’àmbits ben diferents: més de 80 comerços, 12 
restaurants, 8 entitats, 7 patrocinadors i una quarantena de músics i artistes del Baix 
Montseny.  
 
En aquest sentit, Martí Boada va exposar que una iniciativa com aquesta relacionada 
plenament amb el bosc “no s’ha fet mai enlloc. Normalment en el món acadè mic 
aquestes activitats van per separat, la biologia pe r un costat i la cultura per un 
altre, i d’aquesta setmana en diem Bosc i Societat,  una dimensió molt 
compromesa amb el segle XXI”. 
 
El rerefons de la I Setmana Bosc i Societat és el projecte de creació del futur Museu 
Europeu del Bosc (MEdB) a Sant Celoni. “La Setmana és una forma d’explicar 
aquest projecte en un àmbit local malgrat que els r ecursos per tirar-lo endavant 
seran d’àmbit europeu” , va dir Boada. Per la seva banda l’alcalde, va exposar que el 
MEdB “és un projecte emblemàtic que pretén ser un gran p unt de trobada i de 
divulgació del bosc i de la seva relació amb la soc ietat” . Pel que fa als beneficis 
que podria aportar aquest projecte, Joaquim Deulofeu va expressar que iniciatives com 
el Museu poden “beneficiar”  a tothom i per això “cal fer divulgació de la 
productivitat que es pot treure del bosc, com demos tra la Setmana”.  
 
Activitats d’aquest cap de setmana 
Les activitats comencen aquest cap de setmana. De forma oficial, la Setmana 
engegarà el dissabte a les 6 de la tarda als jardins de la Rectoria Vella amb un concert 
d’obertura anomenat Sona a bosc , un espectacle musical inèdit interpretat únicament 
amb instruments de fusta, pedra i pell, dirigit per Josep Maria Aparicio. Durant el 
concert es farà entrega del premi Bosquerol de l’any , un reconeixement a tota una 
vida dedicada al bosc.  
 
El Diumenge el matí el fotògraf Àlex Alonso durà a terme un taller fotogràfic pel bosc, 
Un passeig pel bosc. Fotografiar bolets  en el qual posarà en pràctica els 
coneixements tècnics d’aquesta disciplina. A la tarda s’inaugurarà l’exposició Pinyes 
del món  a la capella de Santa Tecla (carrer Major, 53), una exposició amb més de 80 
exemplars de pinyes d’arreu del planeta i que es podrà veure cada tarda en aquest 
espai. 
 
Serà a partir de dilluns que començaran el gruix de xerrades i jornades tècniques 
sobre bosc i els seus usos. En aquest enllaç podeu consultar el programa complet. 
 



Per a més informació: 
www.santceloni.cat/setmanaboscisocietat 
 
 
Comença la Tardor gastronòmica amb una oferta de me nús i tapes a 30 
establiments  

Per cinquè any consecutiu l'Ajuntament conjuntament amb Sant Celoni Cuina i els 
restaurants i bars del municipi organitzen la Tardor gastronòmica per donar a conèixer 
la qualitat de la gastronomia de la zona. Del 26 de setembre al 12 d'octubre, més de 
30 establiments del municipi ofereixen tapes dolces i salades i menús amb productes 
de tardor. 

Concretament 13 restaurants ofereixen menús elaborats amb productes de tardor a 20 
€ i 18 bars i restaurants ofereixen tapa i beguda per 2,50 €. Com altres anys qui vulgui 
pot participar al Corretapes o concurs de tapes valorant la millor tapa i i optar a un 
sopar per a dues persones.  

9 dels 13 restaurants que ofereixen menús, també participen a la I Setmana Bosc i 
Societat que s'organitza a Sant Celoni i la Batllòria del 26 de setembre al 4 d'octubre. 
En aquests casos, els seus menús estan dedicats al bosc i als productes que se 
n'obtenen. 

I el 17 d’octubre, per tancar la tardor d’enguany, mostra de tapes i platets de tardor a la 
plaça de la Vila. (+ info). 

 
Les obres de reforma del cafè de l’Ateneu avancen a  bon ritme  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu, la regidora Magalí Mir acle i el regidor Raül Garcia 
han participat aquesta setmana a la visita d’obra 
 
Les obres de reforma del cafè de l’Ateneu avancen segons el calendari previst i és de 
preveure que finalitzaran a finals de gener o principis de febrer de 2016. Durant la 
visita d’obra realitzada aquesta setmana, els tècnics municipals i l’arquitecte director 
de l’obra han explicat que aquests primers mesos d’actuació s’han realitzat treballs 
d’enderroc i buidatge d’alguns elements (mur del pati de la carretera Vella, s’han tret 
lluminàries, radiadors, l’antiga barra de bar...)  s’han ampliat les finestres de les 
façanes, s’ha enderrocat una petita part de la façana recuperant així el perfil original i 
s’han apuntalat alguns elements. 
  
Paral·lelament a l’execució de les obres, s’està preparant el plec  per a la concessió de 
la gestió del servei de bar/ restaurant i en un pla de comunicació global del Teatre 
Municipal Ateneu. Totes aquestes actuacions van orientades a garantir que el cafè 
sigui un equipament cultural complementari i integrat a l'Ateneu, un espai de trobada 
obert, que generi xarxa ciutadana, amb servei de bar i habilitat per a acollir-hi àpats i 
reunions d'entitats, activitats culturals diverses com concerts, tertúlies, arts escèniques, 
exposicions temporals... A més, el cafè actuarà d’espai de descans i d’espera del 
Teatre Municipal. 
 

 
 
 



Una cinquantena de persones participen a la reunió de valoració de la Festa 
Major que serveix per iniciar el treball cap al 201 6 
 
Aquest passat 21 de setembre prop d’una cinquantena de representants de diferents 
col·lectius i entitats han participat de la reunió de valoració i tancament de la Festa 
Major. Prèviament les comissions de treball havien anat revisant els diferents àmbits 
de la festa i fer les seves aportacions i propostes de millora per al 2016. La valoració 
general va ser molt positiva, destacant, en paraules del regidor de cultura i educació, 
Raül Garcia, “el gran esforç per fer noves i més activitats i dur ant més dies que 
mai, gràcies, especialment, a la feina i compromís de servei dels voluntaris i 
entitats que s’han implicat. I el resultat ha estat  ben visible amb un gran èxit de 
participació en totes aquestes ”.  
 
La reunió també va servir de tret d’inici per a la preparació de la Festa Major del 2016, 
amb la voluntat de seguir sacsejant i millorant la festa. A partir del mes de novembre 
es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pels valors i les línies generals de 
treball de la Festa Major, amb els reptes de seguir incorporant noves activitats, 
treballar l’espai de barraques i de concerts i millorar la implicació i participació del 
voluntariat, entre d’altres. 
 

 
L’Ajuntament convoca un nova reunió del grup de coo rdinació de l’ajuda 
celonina als refugiats sirians  
 
De moment, les persones que ho desitgin es poden in scriure com a voluntàries i 
se les avisarà quan s’articuli l’ajuda 
 
Després de la primera reunió d’arrencada per respondre a l’emergència humanitària de 
la població refugiada de Síria, l’Ajuntament convoca una nova trobada de les persones 
i entitats que formen el grup local de coordinació de les actuacions. La sessió tindrà 
lloc el dijous 1 d’octubre a les 7 de la tarda a la seu de l’Àmbit de Comunitat.  La 
trobada servirà per constituir les comissions de treball i començar a fer-les operatives 
(habitatge, economia familiar, vida comunitària, educació i comunicació).  
 
En la mesura que es defineixin les línies concretes d’actuació, es donarà informació a 
totes les persones que ja s’han ofert com a voluntàries. Recordem que tothom qui ho 
desitgi es pot inscriure com a voluntari/ària per mitjà de la pàgina web 
www.santceloni.cat/14914 o adreçar-se al telèfon 93 864 12 12  i al correu electrònic 
comunitat@santceloni.cat. 

 

Visita guiada aquest dissabte a l’exposició col·lec tiva "Set artistes interpreten 
poetes catalans" a la Rectoria Vella  
 
Aquest dissabte, dia 26 de setembre, a les 7 de la tarda, hi haurà una visita guiada, a 
càrrec dels mateixos artistes, de l’exposició Set artistes interpreten poetes catalans .  
 
Set artistes interpreten poetes catalans és una mostra col·lectiva en la qual participen 
Glòria Auleda, Núria Rossell, Rob Dubois, Carles Puche, Xavi Plana, Martí Pey i 
Stefano Puddu. La mostra s’ha complementat amb diverses activitats com la lectura de 
poemes exposats i un espectacle de Marduix titelles i Jaume Arnella; queda pendent la 
xerrada sobre Josep Carner a càrrec de Marcel Ortin prevista per divendres 23 d'octubre, a 
les 7 tarda. 
 



L'exposició es podrà veure fins l'1 de novembre. 
Més informació a www.santceloni.cat/exposicions 
 

 
 
 
El Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes c elebra el seu 10è aniversari  
Ha programat un seguit d'activitat tot el mes d'oct ubre 

Aquest mes d'octubre s'escau el 10è aniversari de l'obertura del Centre Municipal 
d'Esports Sot de les Granotes. Per commemorar l'efemèride, el Centre ha programat 
un seguit d'activitats durant tot el mes d'octubre. Moltes són pels abonats, però també 
n'hi ha algunes d'obertes al públic, concretament les activitats dels caps de setmana i 
els tallers i xerrades d'entre setmana. Totes són gratuïtes.  

Consulteu el programa d’actes aquí 

 

Informació eleccions 27 S  
 
12.579 celonins, celonines, batlloriencs i batllori enques estan convocats a votar 
a les eleccions al Parlament de Catalunya d’aquest diumenge  
 
Per a l’ocasió, s’habilitaran 10 col·legis electorals amb 20 meses. Des de les 9 del matí 
obriran les portes al col·legi Puigdollers, al teatre Ateneu, a Sax Sala -Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny, el local social del barri de les Illes Belles, al 
de Sant Ponç, així com al de les Borrelles, a l’escola de la Batllòria i al col·legi Josep 
Pallerola. 
  
Per qualsevol dubte, es pot anar a Secretaria de l’Ajuntament, a la plaça de la vila 1, al 
primer pis, on durant tot el diumenge.  Per poder votar, cal presentar l’original del DNI, 
el passaport o el permís de conduir.  
 
Els col·legis electorals tancaran les portes a les 8 del vespre, moment en què 
començarà l’escrutini dels vots.  
 

 

 

Ordre del dia Ple ordinari.  24 de setembre  
 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució del 

pressupost de la Corporació en el segon trimestre de 2015. 
 
2. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de 

l’Ajuntament de Sant Celoni en el segon trimestre de 2015. 
 
3. Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en els 

mesos de  juliol i agost de 2015. 
 
4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de fraccionament del reintegrament dels saldos 

negatius de la liquidació de 2013 en la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat 
(PMTE). 



 
5. Aprovació, si escau, del Compte general de la Corporació corresponent a l’exercici de 

2014. 
 
6. Aprovació provisional, si escau, del Pla parcial del sector P-16 Residencial Institut, per a la 

modificació de la parcel·la d’equipaments situada a l’Oest del sector. 
 
7. Aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la 

modificació de la prescripció relativa a l’equipament esportiu Camp de futbol a la Batllòria. 
 
8. Verificació, si escau, del Text refós del Pla especial de les masies i les cases rurals 

situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni.  
 
9. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient de peça separada per a la fixació del preu just 

de les finques del terme municipal de Sant Celoni afectades pel  projecte de connexió de 
les aigües municipals del nucli de la Batllòria i de Riells i Viabrea a l’Estació depuradora 
d’aigües residuals de Riells i Viabrea. 

 
10. Aprovació, si escau, de la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels 

conflictes armats a la Mediterrània. 
 
 
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 

11. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana en 
els mesos de juliol i agost de 2015. 

 
12. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els 

mesos de juliol i agost de 2015. 
 
13. Precs i preguntes 
 
 


