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L’antiga empresa 
Hortalà de Sant Antoni 
tapiarà els dos pous 
que queden oberts

(Pàgina 42)

L’escultura guanyadora s’instal·larà a l’espai del municipi que triï l’autor

Sant Celoni crea un concurs 
per impulsar els artistes locals
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Una escultura del celoní Lluís Muntané que està situada al davant de la biblioteca L’Escortxador de Sant Celoni

Els veïns de Can Pla 
de Gualba ja disposen 
de línia de telèfon i 
connexió a internet

(Pàgina 43)

Trenta nens de 
germans amb càncer 
participen a Sant 
Esteve en unes colònies

(Pàgina 44)

Campins ha de notificar 
a propietaris que netegin 
els seus terrenys per evitar 
incendis 

(Pàgina 46)

Sant Celoni

Laia Coll

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha creat el concurs Museu 
Urbà per impulsar l’expres-

sió artística local. L’escultura 
guanyadora s’ubicarà en un 
emplaçament públic de Sant 
Celoni o La Batllòria, a esco-
llir per l’artista d’entre els 13 
llocs que es proposen en les 

bases del concurs, i hi haurà 
un premi de 2.000 euros per 
al guanyador. El concurs és 
obert a tothom i cada artista 
podrà presentar un màxim de 
dos projectes amb un pressu-

post de realització màxim de 
12.000 euros. 

La proposta neix d’una 
“queixa justificada” dels 
escultors de Sant Celoni i el 
Baix Montseny que havien 

mostrat la seva disconfor-
mitat amb el fet que, a Sant 
Celoni, es cuidava molt els 
músics i artistes plàstics, 
però es deixava de banda 
els escultors, ha explicat la 
regidora de Cultura, Júlia de 
la Encarnación (PSC). Per a 
De la Encarnación, el concurs 
Museu Urbà té un doble 
objectiu i riquesa perquè, 
d’una banda, es promocionen 
els artistes locals i, de l’altra, 
permetrà enriquir el patri-
moni urbà i cultural al muni-
cipi. “Aquest concurs segueix 
la línia que s’està portant a 
terme des de l’Àrea de Cultu-
ra de promocionar els artis-
tes locals”, diu la regidora.

El jurat, que està for-
mat pels artistes del Baix 
Montseny Hugo González, 
Luis Carlos Colomo i Glò-
ria Auleda i dos tècnics de 
l’Ajuntament, valorarà l’in-
terès artístic i l’originalitat 
(60%), l’adequació a l’espai 
(30%) i la sostenibilitat en 
els materials productius 
(10%). El guanyador es 
donarà a conèixer el 9 de 
novembre a la sala d’expo-
sicions de la Rectoria Vella, 
coincidint amb la inaugura-
ció de l’exposició de tots els 
projectes, que es podrà veure 
del 9 al 25 de novembre. 

El concurs es farà cada 
dos anys perquè, tot i que la 
idea principal era fer-lo anu-
alment amb un pressupost 
aproximat de 6.000 euros, 
finalment l’Ajuntament ha 
decidit fer-lo cada dos anys 
per poder destinar fins a 
12.000 euros a cada convoca-
tòria.


