
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 26 de novembre de 2015 
 
 

• El ple municipal aprova les ordenances fiscals pel 2016 que rebaixen 
taxes administratives, congelen impostos i incorporen més facilitats per 
al contribuent 
 

• Els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del Baix Montseny avancen 
cap a la comarca pròpia a partir d'aprofundir en el treball conjunt 
 

• Aquest divendres Sant Celoni commemora el Dia Internacional per a 
l'Eliminació de la Violència envers les Dones 
 

• Presentació del grup de treball Sant Celoni Acull, d'atenció als refugiats 
procedents de conflictes bèl·lics 
 

• La 2a edició del Mòdul d'Emprenedoria Emprèn Baix Montseny es clou 
amb èxit de participació i valoració 
 

• Ajut a les programacions professional d’arts escèniques i música 
organitzades des de les entitats 

 
• Recapte d'aliments per a famílies celonines aquest divendres i dissabte 

als supermercats del municipi 
 

• Aquest cap de setmana torna al Banc de sang a Can Ramis: divendres de 
5 a 9 del vespre i dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre 

 
• Un celoní, a la final del programa de cant coral Oh Happy Day, de TV3. 

Ernest Garrido és un dels integrants del grup Jarks, que competirà amb 
dos altres grups a la gala final d'aquest dissabte 

 
 
 
El ple municipal aprova les ordenances fiscals pel 2016 que rebaixen taxes 
administratives, congelen impostos i incorporen més facilitats per al contribuent 

El ple municipal va aprovar ahir les ordenances fiscals per l’any 2016 que rebaixen 
diverses taxes administratives, congelen impostos i ofereixen més facilitats per al 
contribuent.  En el context d'afavorir el desenvolupament econòmic, les ordenances 
inclouen la reducció de la taxa que afecta a la instal·lació de terrasses de bars i 
restaurants i la taxa per inici d'activitat de particulars i empreses. La resta d’impostos i 
taxes es congelen. Pel que fa a les bonificacions, s'amplia el termini de sol·licitud de 
les taxes de recollida d'escombraries, de l’IBI i dels serveis de cementiri.  



Les ordenances fiscals 2016 es van aprovar al Ple municipal celebrat ahir, 25 de 
novembre, amb els vots a favor dels grups de CiU, PSC, ERC i ICV, i en contra de la 
CUP. 

 
Els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del Baix Montseny avancen cap a 
la comarca pròpia a partir d'aprofundir en el treball conjunt 

La 3a Jornada de treball d'alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del Baix 
Montseny que es va fer dissabte a Can Putxet va aplegar una quarantena de polítics 
en representació de deu municipis: Sant Celoni, Llinars del Vallès, Santa Maria de 
Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina, Riells i Viabrea, Gualba, 
Campins i Sant Pere de Vilamajor. La principal conclusió de la jornada va ser la 
creació d'una mínima estructura de funcionament que permeti treballar en els elements 
comuns entre els municipis. En aquests moments, segons va explicar l'alcalde de Sant 
Celoni, Francesc Deulofeu, ja es treballa de forma col·laborativa en alguns àmbits com 
el social,  l'habitatge, aspectes culturals, d'educació o de transport "però cal 
aprofundir-hi més i fer-ho d'una manera coordinada, estructurada i no funcionar 
només per la necessitat de cada moment". En aquesta línia, van acordar trobar-se 
d'aquí a dos mesos. 

La jornada, que no es feia des de feia 5 anys, es va estructura en grups de treball 
centrats en la millora dels àmbits en què els municipis del Baix Montseny ja treballen 
coordinadament i l'ampliació a noves prestacions i serveis. Més tard, es van fer dos 
tallers per avançar en la constitució cap a la comarca: un dedicat als aspectes 
procedimentals (forma jurídica, política i executiva) dirigit per Dionís Guiteras, present 
del consell comarcal del Moianès i David Bonvehí, diputat al Parlmanent i un altre 
sobre l'opinió pública (justificació històrica, viabilitat i benefici per a les persones) 
conduit Raül Garcia i Andreu Pujol, regidors de Sant Celoni i Breda, respectivament. 

 

Aquest divendres Sant Celoni commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació 
de la Violència envers les Dones 

Amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones del 
25 de novembre, la PIEG, Plataforma d'Iniciatives per l'Equitat entre Gèneres,  
organitza un seguit d'actes aquest divendres dia 27: 

• A les 6 de la tarda, al carrer Major 
Teatre al carrer: Alliberant càrregues 

• A 3/4 de 7 de la tarda, a la plaça de la Vila 
Lectura del manifest de la Plataforma d'Iniciatives per a l'Equitat entre 
Gèneres (PIEG) 

• A les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila 
Concert del grup Llum Pepa & The Beats (Rock-Garatge) 

La PIEG està constituïda per entitats, persones a títol individual i representants de 
l'Ajuntament de Sant Celoni que es reuneixen periòdicament per tal de reflexionar 
sobre la manca d'equitat entre homes i dones i per proposar iniciatives per trencar-la 
tant com sigui possible. 
 

 



 
Presentació del grup de treball Sant Celoni Acull, d'atenció als refugiats 
procedents de conflictes bèl·lics 

El grup de treball Sant Celoni acull, constituït per atendre l'arribada al municipi de 
persones refugiades de conflictes bèl·lics, es va presentar en públic divendres passat 
en el marc d'una jornada que va tenir lloc a la Sala Bernat Martorell. 

La regidora de Comunitat, Magalí Miracle, va introduir l'acte fent reflexió sobre les 
migracions forçades per la manca d'equitat al món, afirmant que són una "realitat 
contundent i tossuda que no s'està abordant amb la rellevància essencial que 
requereix". En aquest sentit va afirmar que "estem davant d'una etapa 
transcendent en la qual s'ha de decidir si s'opta per un model tendent al 
progressiu equilibri nord-sud, o bé ens aboquem al model fonamentat en les 
fronteres bloquejades i els conflictes bèl·lics sense solució de continuïtat". 

La jornada va continuar amb les intervencions d'Enric Morist, coordinador 
d'emergències de Creu Roja Catalunya, que va relatar la situació de trànsit al centre 
d'Europa, de les persones refugiades i la previsió de dispositius d'acollida a Catalunya. 

Josep Sagarra, secretari del Fons Català de Cooperació, va intervenir a continuació 
explicant, entre altres aspectes, la missió d'aquesta entitat i el suport que dona a les 
ONG que treballen sobre el terreny per atendre el trànsit de refugiades. 

Finalment, Gerard Carot, membre de Sant Celoni acull, va explicar que el grup el 
configuren persones a títol individual, representants de diverses entitats així com de 
l'Ajuntament i que Sant Celoni s'ha mobilitzat activament i ho està fent recollint l'esperit 
de molta gent sensible i mitjançant la fórmula de grup de treball, fonamentat en la 
combinació rica en perfils i matisos: "el fruit és un model equilibrat, allunyat de 
l'assistencialisme i ferm en la convicció que el millor camí és facilitar la màxima 
autonomia a la gent que arriba per tal que pugui desenvolupar un projecte vital 
lliure i compromès alhora". Carot va aprofitar per convidar a tothom que vulgui 
prendre part del procés a incorporar-s'hi. 

Si esteu interessats a formar part del grup local Sant Celoni Acull o col·laborar en 
l'acolliment de refugiats, podeu omplir aquest formulari o adreçar-vos al correu 
santceloniacull@gmail.com. Trobareu tota la informació de les activitats del grup a la 
seva pàgina de Facebook. També us podeu adreçar a l'Àrea de Comunitat de 
l'Ajuntament, al telèfon 93 864 12 12  o al correu electrònic comunitat@santceloni.cat. 

 
 
 
 
La 2a edició del Mòdul d'Emprenedoria Emprèn Baix Montseny es clou amb èxit 
de participació i valoració  

El passat dijous dia 19 va tenir lloc la sessió de final de curs de la 2a edició del Mòdul 
d'Emprenedoria Emprèn Baix Montseny, en la qual emprenedors i empreses van 
compartir els seus Elevator Pitch. El mòdul d'emprenedoria ha tingut una durada de 80 
hores i en el seu programa ha recollit tots els àmbits empresarials: aspectes de 
màrqueting, fiscals, intel·ligència emocional, web, seminari de cooperatives i pla 
d'empresa; així, els alumnes han pogut copsar què suposa obrir un negoci i què cal 



tenir en compte. I a les empreses participants també els ha sigut de molta utilitat per 
obtenir eines d'anàlisi del seu negoci i adquirir nous coneixements. 

El curs ha resultat un èxit de participació, i tant emprenedors com empreses participat 
molt activament, i n'han fet una valoració molt positiva. 

 
 
 
Ajut a les programacions professional d’arts escèniques i música organitzades 
des de les entitats 
 
El Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni és un dels equipaments adherits al protocol 
del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics municipals de Catalunya i per aquesta raó la 
seva programació estable professional es pot beneficiat del Programa.cat, una eina 
que promou el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona i que permet als ens locals contractar espectacles 
professionals a preus directament subvencionats. Per poder rebre aquest suport els 
espectacles han de complir diferents requisits, com ser espectacles professionals, 
estar inclosos en la programació estable municipal i que siguin amb entrada de 
pagament, entre d’altres. Com que les activitats no organitzades directament per ens 
local que es considerin part de la programació municipal també es poden sol·licitar a 
través d’aquesta aplicació, s’ha decidit que totes les entitats del municipi que estiguin 
interessades en programar espectacles professionals que compleixin els requisits 
demanats pel Programa.cat, com estar avalades per un conveni de col·laboració entre 
l’entitat i l’Ajuntament i que entrin per termini dins el procediment de sol·licitud, es 
podran beneficiar d’aquestes subvencions. Per més informació us podeu posar en 
contacte amb l’Àrea de Cultura. 
 
 
Recapte d'aliments per a famílies celonines aquest divendres i dissabte als 
supermercats del municipi 

Les entitats socials de Sant Celoni Càritas i Creu Roja, amb el suport de l'Ajuntament 
organitzen un recapte d'aliments per a ajudar a famílies del municipi. La recollida 
d'aliments tindrà lloc als supermercats del municipi durant dos dies: divendres 27 i 
dissabte 28 de novembre, de 10 a 21 h. Sobretot, es necessita llet, sucre, farina, oli, 
detergent i llaunes de peix. 

 
Aquest cap de setmana torna al Banc de sang a Can Ramis 
Es pot donar sang divendres de 5 a 9 del vespre i dissabte de 10 a 2 del migdia i 
de 5 a 9 del vespre 

Can Ramis acollirà novament el Banc de Sang aquest divendres 27 de novembre de 5 
a 9 del vespre i dissabte 28 de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Aquesta serà la 
darrera campanya del 2015.  

 
 
 
Un celoní, a la final del programa de cant coral Oh Happy Day, de TV3 
Ernest Garrido és un dels integrants del grup Jarks, que competirà amb altres 
dos grups en la gala final d'aquest dissabte 



El popular programa de cant coral de TV3 Oh Happy Day emet aquest dissabte dia 28 
a 3/4 de 10 del vespre la gran final. A l'esdeveniment arriben tres grups: Giovinetto, 
Quartet Mèlt i Jarks, aquest darrer format per 16 nois, un dels quals, el celoní Ernest 
Garrido. 

Com ja sabreu els seguidors del programa, el guanyador del concurs es tria per 
votació popular. Si voleu participar, ho podeu per tres vies: SMS, Twitter 
(@happyTV3), o votant directament a la pàgina web del programa 
(http://www.tv3.cat/happy). 

Molta sort Ernest! 

 


