
  
 
 
    

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 4 D’OCTUBRE DE 2010 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: Exp. 98/2010 
Data: 04/10/2010 
Horari: 20,30 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents 
Alcalde 
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) 
 
Regidors: 
Sr. Manel Bastias i Rosell (L’A) 
Sra. Arola Campañà Barceló (L’A) 
Sr. Albert Roquet i Estorch (CiU) 
Sr. Josep Bellvehí Sàenz  (CiU) 
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) 
 
Secretària 
M. Teresa Cunillera i Girona 
 
A Viladrau, essent les vint trenta hores del dia quatre d’octubre de dos mil deu, es 
constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els  Srs. Regidors que es relacionen a 
l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la 
Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària, per a tractar dels 
assumptes de l’ordre del dia. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, el Sr. Roquet disculpa l’absència del Sr. Vinyeta que 
per problemes d’última hora no podrà assistir al Ple i, un cop comprovada l’existència 
del quòrum que cal perquè sigui iniciada, el Sr. Alcalde obre la sessió entrant en el 
debat dels següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
1.- PROPOSTA APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, 
aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun 



membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió 
ordinària de 6 de setembre de 2010, que s’han distribuït amb la convocatòria. 

 
L’acta s’aprova  per unanimitat. 
 
 
2.- PROPOSTA CONCESSIÓ CASTANYA I PELLÓ DE PLATA FIRA DE LA 
CASTANYA 2010.- 
 
Proposta que formula l’equip de govern municipal per la concessió de la castanya i el 
pelló de plata 2010, en motiu dels actes de la Fira de la Castanya d’enguany: 
 
Primer.- Per la Castanya de plata: 

- Fundació Pere Relats, dedicada a les persones grans i impulsora del projecte per 
a una Residència a Viladrau. 

- Associació d’amics de l’Aplec de St. Segimón. 
 

Segon.- Pel Pelló de plata: 
- Antoni Mas, músic i compositor, autor de la música de la sardana dedicada a 

Viladrau. 
- Pep Sala, músic osonenc  
- Jaume Arnella, trobador i músic. 

 
Per part del Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, s’ha presentat una altra proposta, 
amb una llista d’entitats i persones que proposen i que són: 
 
Primer.- Per la Castanya de plata: 

- Els setze jutges (50 anys de nova cançó) 
- Fundació Societat i Cultura (Dinamització cultura popular i tradicional..) 
- Fira de la Castanya de Morjou (poble del centre de França) 
- Fundació Bressola (escoles catalanes a la Catalunya Nord) 

 
Segon.- Pel Pelló de plata: 

- Tortell Poltrona 
- Lluís Llach 
- Pep Palau (director del fòrum gastronòmic Girona d’abast nacional) 
- Arcadi Oliveres (ONG Justícia i Pau) 
- Albert Manent (fill de Marià Manent, força vinculat al poble...està fent una 

recerca sociolíngüística molt important d’abast de tot el país) 
- Enric Larreula (professor de l’escola de mestres i escriptor... ha fet un llibre de 

Viladrau). 
 
Per part del grup municipal de CiU, es presenta la següent proposta: 
 
Primer.- Per la Castanya de Plata: 

- Associació òmnium cultural, organitzadora de la manifestació contra el 
Constitucional i a favor de l’Estatut. 

 
Segon.- Pel Pelló de Plata: 

- L’Eudald Formatjé, que fou Alcalde de Viladrau,  com a impulsor de la Fira de 
la Castanya de Viladrau. 

 



  
 
 
    

 
Per part dels portaveus dels grups municipals es fa una petita ressenya de les propostes 
presentades amb la voluntat d’arribar a un consens i finalment  
 
Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 
 
Primer.- Concedir la castanya de plata a Òmnium Cultural, , pel seu treball en la 
promoció de la llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de Catalunya, i per la 
seva implicació en la organització de la manifestació del passat 10 de juliol contra la 
sentència del Tribunal Constitucional i a favor de l’Estatut. 
 

Segon.- Concedir el pelló de plata al Sr. Antoni Mas i Bou, , en reconeixement a una 
trajectòria professional dedicada a la música, en el sentit més ampli, com a director, 
intèrpret i compositor sobre tot de la nostra dansa i, particularment com a compositor de 
la sardana “Cant a Viladrau”. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 
21’00 hores,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico. 


