
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous , 26 de maig de 2016 
 

 
• Mostra d'Entitats aquest dissabte a la tarda al cen tre de la Vila. Vine i 

participa! Tallers creatius per a petits i grans, m anualitats, concerts, 
exhibicions, espectacles, sopar...  
 

• Els regidors i regidores de cultura del Baix Montse ny creen una 
plataforma de treball conjunt 
 

• Rebuda institucional als 6 alumnes de l’Institut Ba ix Montseny que han 
viatjat a Mauthausen als actes de commemoració del 71è aniversari de 
l’alliberament del camp  

• Arribada a Sant Celoni del tàndem Barcelona-Sarajev o: Superant foscors 
aquest dissabte al migdia a la plaça de la Vila. L’ alcalde Francesc 
Deulofeu participarà a l’acte de sortida a Barcelon a i els acompanyarà en 
bicicleta fins a Sant Celoni  

• Grans actuacions dels cors infantil i jove de l'Esc ola de Música a 
l'Auditori de Barcelona i al concert de Blaumut 

• Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple munici pal de 26 de maig de 
2016 

 
 

 
Mostra d'Entitats aquest dissabte a la tarda al cen tre de la Vila. Vine i participa!  
 
Tallers creatius per a petits i grans, manualitats, concerts, exhibicions, espectacles, 
sopar... aquest dissabte Sant Celoni organitza la Mostra d’Entitats amb la participació 
de més de 30 entitats i col·lectius. Vine a conèixer les entitats del municipi! 

Programació a les carpes 
 
Al carrer Major, entre la plaça de la Vila i la plaça de l'Església, al llarg de tota la tarda 
hi haurà carpes de les entitats, col·lectius i partits polítics de Sant Celoni amb 
informació sobre qui són i què fan; tallers creatius  per a petits i grans, porteria de 
hoquei línia  per practicar, tallers de manualitats  per a menuts, cinta sirga  per fer 
equilibris, exhibició de rol en viu  i molt més. I a Can Ramis, donació de sang . 

Programació a les places 
(a la plaça de la Vila i la plaça de l'Església) 

• Cercavila i ballada de Gegants  
A les 17 h, sortida en cercavila des de la plaça de la Vila, ballada a la plaça de 



l'Església. 
Organitza: Colla Gegantera de Sant Celoni 

• Taller de ball de bastons i ballada  
A les 17.30 h, a la plaça de la Vila 
Organitza: Colla Bastonera Quico Sabaté 

• Taller-ballada de danses del món  
A les 18 h, a la plaça de l'Església 
Organitza: Passaltpas danses del món 

• Cava i coca  
A les 18 h, a la plaça de l'Església 
Organitza: ICV Sant Celoni i La Batllòria 

• Exhibició de danses  
A les 19 h, a la plaça de la Vila 
Organitza: Escola Contrajazz i Associació de Ball Tots a la Pista-TALP 

• Mostra de Tai Chi Fan  (amb ventall) 
A les 19.30 h, a la plaça de la Vila 
Organitza: Associació Dan Tien 

• Concert de Gospel  
A les 20 h, a la plaça de la Vila 
Organitza: Associació Cultural l'EIXAM 

• Sopar-Botifarrada popular  
Entrepà de botifarra + beguda (refresc o cervesa): 4 € 
A les 21 h, a la plaça de la Vila 
Organitza: AMPA Soler de Vilardell 

• Concert, a càrrec de Noustàlgics  
Versions de rock amb els millors hits des dels anys 50' 
A les 22 h, a la plaça de la Vila 
Hi haurà barra de l'AMPA Soler de Vilardell 

 

Hi haurà carpes de les entitats següents: 

AEG Erol Colla Bastonera Quico Sabaté 
AMPA Soler de Vilardell Colla Montnegres 

ANC Sant Celoni Convergència Democràtica de 
Catalunya 

Associació Almadaa-Horitzons Coral Briançó 
Associació de Bornichos a Catalunya CUP Sant Celoni 
Associació Cultural l'Eixam ERC-AM 
Associació de ball Tots a La Pista-TALP Festa Major de setembre de Sant Celoni 
Associació de Diabètics de Catalunya-ADC Futbol sala Sant Celoni 
Associació de Donants de Sang ICV Sant Celoni i la Batllòria Pot 
Associació Evangèlica Salem Hoquei Línia Sant Celoni 
Associació Neurològica Amics Baix 
Montseny Lleteta 

Banc del Temps de Sant Celoni Òmnium Cultural 
Centre Excursionista Sant Celoni PAH Baix Montseny 
Club de Rol Alastor Passaltpas danses del món 
Club Esportiu Sant Celoni PSC de Sant Celoni i la Batllòria 

 SOM Energia Baix Montseny 



 
També hi participarà, sense carpa, l'Associació Dan Tien i la Colla Gegantera de Sant 
Celoni 

 
 
Els regidors i regidores de cultura del Baix Montse ny creen una plataforma de 
treball conjunt  
 
Els ajuntaments del Baix Montseny han decidit crear una plataforma de treball estable 
per compartir i construir propostes conjuntes en l’àmbit cultural. Així ho van constatar 
els 14 regidors i regidores de cultura que es van reunir aquest dimarts a la Rectoria 
Vella de Sant Celoni. Durant la trobada es va plantejar la necessitat de conèixer  i 
difondre les festes, fires i actes culturals singulars de cada municipi, l’oportunitat de 
compartir material logístic de festes de cara a reduir despeses i  la voluntat de 
promoure projectes culturals de comarca.  Entre les primeres actuacions acordades hi 
ha la creació de la marca Cultura Baix Montseny i alguns elements de promoció de 
totes les festes majors de la comarca programades de juny a octubre. En properes 
reunions s’avançarà en la programació d’activitats compartides entre les diferents 
escoles de música, l’Orquestra Baix Montseny o el suport a l’estudi, recerca i 
divulgació de la comarca del Baix Montseny. 
 

 

Rebuda institucional als 6 alumnes de l’Institut Ba ix Montseny que han viatjat a 
Mauthausen als actes de commemoració del 71è aniver sari de l’alliberament del 
camp  

El dimecres 25 de maig, l’alcalde va rebre als alumnes de l’Institut Baix Montseny i les 
seves famílies en un emotiu acte. Del 13 al 16 de maig, sis alumnes de l'Institut Baix 
Montseny, acompanyats per una professora del Seminari de Geografia i Història, han 
viatjat amb l'Amical Mauthausen a aquest camp de concentració nazi, per participar a 
la commemoració del 71è aniversari de l'alliberament del camp al costat de les 
delegacions de tots els països i col·lectius que hi van patir i morir. Aquest és el quart 
any que hi participa l'Institut Baix Montseny ,i novament es compta amb una subvenció 
de l'Ajuntament de Sant Celoni.  
 
Prèviament al viatge, els alumnes han fet molta feina; han participat en diverses 
reunions de l’Amical per preparar el viatge i en les trobades d’alumnes de la xarxa de 
centres de secundària per la memòria i prevenció del feixisme “Mai més”. A més a 
més, han començat la feina de conscienciació als joves de la seva edat sobre les 
barbàries que van cometre els nazis i el que significa el rebrot del feixisme a Europa. 
Durant el viatge, els alumnes han visitat els diferents llocs de memòria: Hartheim, 
Mauthausen i Gusen i han participat en els actes d’homenatge internacionals i en les 
activitats pedagògiques del viatge.  

L’acte va tenir un to molt emotiu on el protagonisme va ser dels joves on van poder 
explicar les seves vivències i sentiments durant el viatge a les seves famílies i a 
l’alcalde. També, va assistir un representant de l’Amical de Mauthausen que és l’entitat 
de familiars de deportats i deportades republicans als camps de concentració nazis 
que organitza el viatge i que permet que joves de diferents centres educatius de l’Estat 
puguin compartir aquesta experiència amb familiars de deportats i deportades i 
conèixer la Història des de les històries de vida d’aquestes persones. 



Els joves van explicar  l’experiència colpidora que ha estat per ells aquest viatge i la 
necessitat que tenen “de donar testimoni i ajudar a conscienciar els jov es de que 
cal estar  molt alerta  per evitar que barbàries co m les que van cometre els nazis 
o d'altres similars, no es tornin a consentir” . Alhora van manifestar la seva 
preocupació pel creixement dels partits d’extrema dreta a molts països d’Europa. Per 
part de les famílies, els pares i mares presents van comentar que “han viscut aquesta 
experiència dels seus fills i filles “com un pas cap a la maduresa des de la reflexió 
sobre la Història i el compromís amb el futur”. 

La tasca més important ve ara, després del viatge, per què aquets joves 
explicaran la seva experiència a totes les escoles de Sant Celoni  i faran 
diferents actes per fer arribar el seu testimoni a la ciutadania de Sant Celoni. ”.  
 
L’alcalde, Francesc Deulofeu, va manifestar als joves i a les seves famílies que 
“aquestes experiències vitals colpidores deixen pet jades profundes que obren 
noves portes que, de ben segur, els portaran a teni r una visió més madura, 
crítica i reflexiva del món”. També, els “va agrair el seu  testimoni i empenta per 
compartir aquesta experiència”.   

 
 
Arribada a Sant Celoni i botifarrada popular del tà ndem Barcelona-Sarajevo: 
Superant foscors. Aquest dissabte al migdia a la pl aça de la Vila  
L’alcalde Francesc Deulofeu participarà a l’acte de  sortida a Barcelona i els 
acompanyarà en bicicleta fins a Sant Celoni  

Els celonins Xavi Manso i Joan Josep Artero viatjaran en tàndem de Barcelona a 
Sarajevo en un projecte de compromís amb Bòsnia i amb la integració de persones 
amb discapacitat que han anomenat Tàndem Barcelona-Sarajevo. Superant 
foscors . Aquest projecte compta amb la participació i col·laboració de persones, 
entitats i institucions, entre les quals l'Ajuntament de Sant Celoni. 

Joan Josep Artero, de 63 anys, amb una discapacitat visual des de fa 15 anys, i al 
costat de Xavi Manso que farà de guia, pedalaran 2.200 quilòmetres de carreteres de 
6 països en 15 dies, fent una mitjana de 150 quilòmetres al dia. Sortiran de la plaça 
Sant Jaume de Barcelona aquest dissabte 28 de maig. A les 11 del matí es farà la 
lectura d'un manifest al costat de les autoritats municipals, de l'alcalde de Sant Celoni i 
sortida cap a Sant Celoni acompanyats d'uns 200 ciclistes de diferents clubs ciclistes,  
de l'ONCE, i el mateix alcalde Francesc Deulofeu. Cap a les 2 del migdia està prevista 
l'arribada i benvinguda al municipi, a la plaça de la Vila, amb una botifarrada popular.  

 El dia 10 de juny arribaran a Srebrenica des d'on els acompanyaran diferents 
esportistes dels clubs ciclistes de Bòsnia fins arribar a Sarajevo el dia 11 de juny de 
2016 on els rebran les institucions de la ciutat, juntament amb el representant de la 
Fundació Districte 11-Sarajevo, en Jasmin Grebric , l'esportista bosnià que al 2015 va 
realitzar el trajecte entre Sarajevo i Barcelona en bicicleta. 

 
Grans actuacions dels cors infantil i jove de l'Esc ola de Música a l'Auditori de 
Barcelona i al concert de Blaumut  

El Cor infantil  va participar a la cantata Al ball sense un badall que es va presentar a 
la sala Pau Casals de l'Auditori de Barcelona . Aquesta cantata estava organitzada 
per el SCIC (Secretariat de Cors Infantils de Catalunya) i forma part del projecte Un 
pont de cançons. Es van ajuntar a l'escenari més de 400 cantaires d'una vintena de 



corals infantils de diferents punts de Catalunya i el País Valencià, acompanyats d'un 
grup de música tradicional. 

Per altra banda el Cor jove  va col·laborar en el concert que els Blaumut  van fer a la 
sala gran de l'Ateneu, concretament van participar en dos dels seus temes més 
coneguts. 

 
 
Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple munici pal de 26 de maig de 2016  

 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de la sessió plenària de data 31.03.2016. 

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

primer trimestre de 2016. 
 

3. Donar compte de l’informe emès per la Interventora, corresponent al primer trimestre de 
2016, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, 1 trimestre de 2016. 
 

4. Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 3/2016. 

 
5. Aprovació, si escau, de l’atorgament de la bonificació del 95% de la quota de l’Impost 

sobre Construccions,Instal·lacions i Obres a les llicències d’obres demanades per la 
Generalitat de Catalunya destinades a centres d’ensenyament públic següents: l’Escola 
Soler de Vilardell, l’Institut Baix Montseny i l’Escola Josep Pallarola i Roca, per estar 
declarades pel Ple de l’Ajuntament d’especial interès o utilitat municipal, segons estableix 
l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, i l’article 103.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 

 
6. Aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança d’Administració electrònica de l’Ajuntament de 

Sant Celoni. 
 

7. Aprovació, si escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de poble de la Batllòria 
a títol individual. 
 

8. Aprovació, si escau, de la proposta de designació de representant municipal  de la Xarxa 
Local de Consum de la Diputació de Barcelona. 
 

9. Aprovació, si escau, del text de les bases que han de regir l’elecció del Projecte 
Ajuntament Jove, curs 2015-2016. 

 
10. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la Declaració de Sant Sadurní “Renovem el compromís 

local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030”. 
 
11. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-PC-PA, de suport a la Llei 24/2015 i a la 
sobirania legislativa del Parlament de Catalunya, en matèria d’habitatge i pobresa energètica. 
 
12.Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP, de suport a una llei d’aprofitament dels 
excedents alimentaris. 
 
13.Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP, de suport al Dia Mundial contra la 
Homofòbia i el Dia Mundial dels Drets LGTB. 



 
 
II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
 

14. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana 
els mesos de març i abril de 2016. 
 
15. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els 
mesos de març i abril de 2016 
 
16. Precs i preguntes. 
 
 


