
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE  

MUNICIPAL DEL DIA 17 DE FEBRER DE 2011 
 

 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 17 de febrer de 2011  
Inici: 14,00 hores 
Fi: 14,15 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
Regidors/es: Jordi Cuminal Roquet  CiU 
 Josefa Lechuga Garcia CiU 
 Carles Mas Lloveras  CiU 
 Laura Costa Olivé  CiU 
 Miquel Negre Sánchez  CiU 
 Marià Perapoch Valls  CiU 
 Joan Castaño Augé  PSC 
 Jordi Arenas Vilà  PSC 
 Magalí Miracle Rigalós  PSC 
 Júlia de la Encarnación Gómez  PSC 
 Raül Casado Jiménez  PSC 
 Miquel Vega Vega PSC 
 Montserrat Vinyets Pagès  CUP 
 Albert Ventura Rovira  CUP  
 
Secretari: Ramon Oriol Grau 
 
Excusen la seva assistència els regidors del grup municipal del PSC Josep Capote 
Martín i Josep Manuel Bueno Martínez. 

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’assistència per a la vàlida constitució del Ple 
que exigeixen els articles 46.2.c) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del 
règim local i 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió 
amb el següent ordre del dia: 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria. 
2. Declaració de dol oficial per la mort del cuiner celoní Santi Santamaria  
 
 



1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que la urgència de la convocatòria d’aquest Ple 
extraordinari ve motivada per la sobtada mort del cuiner celoní Santi 
Santamaria, esdevinguda ahir dimecres 16 de febrer de 2011.  
 
Per unanimitat dels 15 regidors presents, queda RATIFICADA LA URGÈNCIA 
de la convocatòria de la present sessió plenària. 
 
 
2. DECLARACIÓ DE DOL OFICIAL PER LA MORT DEL CUINER CELONÍ 
SANTI SANTAMARIA.  
 
Pren la paraula el Sr. alcalde: 
 
<< Bon dia a tothom, -diu-. Som aquí avui en aquest Ple extraordinari, convocat 
de manera urgent i en una hora que no és l’habitual, per fer una declaració de 
condol, alhora que de reconeixement, per la defunció del cuiner celoní Santi 
Santamaria. En primer lloc, voldria agrair la presència de la família que ens 
acompanya en aquest acte i, si em permeteu, llegiré a continuació un text que 
hem redactat conjuntament els tres grups polítics municipals. Diu així:  
 

Aquest dimecres 16 de febrer de 2011 ens ha deixat el celoní Santi 
Santamaria. Amb aquest Ple extraordinari el Consistori vol deixar constància 
del profund reconeixement a la seva persona i a la seva tasca, i vol 
transmetre un sentit condol a la família i amics. 
 
El Santi ha estat un celoní universal. Va estrenar el restaurant “El racó de 
Can Fabes l’any 1981 i 7 anys després ja va rebre la primera estrella 
Michelin. Al 1994 es convertia en el primer cuiner de l’Estat en aconseguir 
les 3 estrelles. Sense perdre mai de vista el seu poble i el seu Montseny, la 
seva projecció no va parar de créixer, fins arribar a dirigir els restaurants 
“Santceloni” de Madrid amb dues estrelles Michelin, “La Manzana” també a 
Madrid, l’”Evo” a l’Hospitalet amb una estrella, “El Bouquet” també a 
l’Hospitalet, “Tierra” a Toledo amb una estrella, “Ossiono” a Dubai i, 
finalment, “Santi” a Singapur.  
 
El Santi, visionari, creatiu i entusiasta, es troba entre les persones que més 
han contribuït a fer conèixer Sant Celoni arreu del món i entre els qui han 
situat la cuina catalana al primer nivell internacional. Feia “cuina 
nacionalista” deien molts, sempre fidel i alhora crític amb al país. I ho va fer 
mantenint el seu projecte estrella al nostre municipi i posant el nom de Sant 
Celoni a Madrid, amb una cuina de la terra que dignifica els productes que 
ens ofereixen el Montseny i la Mediterrània.  
 
Sempre que se li va demanar, col·laborava amb aquest Consistori. 
Constantment tenia projectes al cap per desenvolupar al nostre municipi.  
 
Els celonins i les celonines procurarem ser dignes del llegat cultural i culinari 
que ens ha brindat i, a través d’ell, el recordarem.  
 



Per tot això, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Decretar 24 hores de dol oficial per la mort de Santi Santamaria i fer 
onejar la senyera a mig pal. 
 
2. Posar-nos a disposició de la família per a la realització dels actes de 
comiat que vulgui realitzar al municipi. 
 
3. L’Ajuntament es compromet a recordar la seva figura i a reconèixer la 
seva tasca en homenatges posteriors. >> 
 

Llegida la declaració, el Sr. alcalde proposa fer un minut de silenci. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Castaño, en nom del grup municipal del PSC: 
 
<< En moments com aquest es fa difícil trobar les paraules adequades per 
expressar els sentiments que flueixin dins d’un. En Santi Santamaria va ser un 
celoní reconegut arreu del món. Un celoní i un restaurador il·lustre que, per 
sobre de tot, tenia al cap el seu poble i el seu país. S’estimava molt la terra i els 
seus productes, com ho prova la difusió que va fer de la nostra dieta 
mediterrània. Com a veí, vaig viure els seus inicis en el món de la restauració, 
amb productes bàsics com el nostre pa amb tomàquet. Més endavant, com a veí 
i com a alcalde, vaig ser testimoni de la consecució de la seva tercera estrella 
Michelin.  
 
Realment en Santi ha estat un home amb empenta que s’ha estimat a tothom. 
Tenia sempre moltes idees i projectes per encetar, alguns dels quals es van fer 
realitat i altres no. Sempre que se li demanava, donava la seva opinió en temes 
del nostre poble i accedia de bon grat a col·laborar amb l’Ajuntament. 
 
Una faceta de la seva personalitat, desconeguda per a molta gent, és la seva 
participació en projectes de caràcter solidari, com ara els actes de suport al 
poble sahrauí o per recollir fons en la lluita contra les malalties degeneratives. 
Crec que és important recordar-ho.  
 
Ahir al vespre vaig poder compartir el dolor de la família en uns moments de 
pèrdua i de trasbals com aquests. Agraeixo que la família estigui present avui en 
aquest acte i només em queda dir: gràcies Santi per la teva feina i per la teva 
amistat. >>  
 
Seguidament pren la paraula la Sra. Vinyets, en representació del grup municipal 
de la CUP: 
 
<< Des de la CUP de Sant Celoni volem traslladar el nostre més sincer condol a 
la Maria Àngels, a en Pau i a la Regina, així com a la seva mare, amics i 
coneguts per aquesta sentida pèrdua. 
 
Ens ha deixat sobtadament en Santi Santamaria, qui va convertir la casa de 
pagès del carrer Sant Roc en un dels restaurants més prestigiosos del món, 
aconseguint que ressonés arreu el nom de la nostra vila. 



 
Fa molts anys, potser més de 15, tota una colla de joves estàvem participant en 
un correfoc de la Colla de Diables, saltant i cridant, en un ambient festiu. De cop 
va sortir en Santi. Ens pensàvem que ens diria que vigiléssim de no cremar-li el 
restaurant, però va venir directe i ens va regalar un llibre: Cartes a la presó, un 
recull de les cartes que la Núria Cadenas va enviar als seus familiars i amics els 
anys que va estar empresonada. I ens va dir: Això és per vosaltres, sobretot 
llegiu! 
 
Amb això volem dir que en Santi era una persona que estimava la llibertat i 
estimava profundament aquest país, alhora que compartia amb molts de 
nosaltres aquest amor boig cap a Sant Celoni. 
 
Des de la CUP li agraïm el seu compromís amb Catalunya i amb Sant Celoni. 
Gràcies. >>   
 
Finalment intervé de nou el Sr. alcalde i diu que voldria llegir unes paraules que 
el Santi va escriure en el llibre d’honor de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb 
motiu del II Congrés de la cuina catalana que es va celebrar a Sant Celoni l’any 
1994. Aquestes paraules són “Cuina: el país i la gent. Amb tot cor al servei dels 
qui estimen l’art de viure. M. Àngels i Santi Santamaria, 18 de desembre de 
1994”. 
 
Santi, Sant Celoni està de dol. Estem tristos, però alhora orgullosos del que 
representes, del llegat que ens deixes. No només pel teu reconeixement 
internacional i la teva projecció mediàtica. De molt jove, ja et vas implicar 
políticament en la recerca de la igualtat d’oportunitats, de la millora de la 
societat i del progrés de la nostra vila. Amb el teu caràcter fort i les teves fermes 
conviccions has defensat sempre els teus principis amb valentia, caigui qui 
caigui, amb esperit de treball, creativitat i visió de futur. Has arribat al nivell més 
alt de la teva professió, però la teva dimensió cultural i intel·lectual va més enllà 
de la cuina. Darrera la figura mediàtica hi ha un Santi que s’estimava el seu 
poble, Sant Celoni, i el seu país, Catalunya. Així ho vas demostrar mantenint 
aquí la casa mare, Can Fabes, i posant el nom del nostre poble al teu restaurant 
de Madrid. Has estat un excel·lent ambaixador que has situat Sant Celoni al món 
i t’ho agraïm sincerament. Però també has fet el món a Sant Celoni, col·laborant 
en tot el que t’hem demanat. Fa poc vas ser protagonista en la inauguració de la 
primera Oficina de turisme de Sant Celoni; vas participar també en l’entrega de 
premis a les millors receptes culinàries que es va fer al mercat municipal; no fa 
ni dos mesos vas participar en la presentació dels actes de les festes de Nadal, 
així com en la donació de llibres pel I Premi de fotografia “Bosc, cuina, 
patrimoni”. I, juntament amb el teu bon amic Martí Boada i amb Jorge 
Wagensberg, has ajudat a donar forma a aquest somni que compartim per fer 
realitat el Museu del bosc. Santi, “Bosc, cuina, patrimoni”, el lema que hem 
escollit per a Sant Celoni, porta molt de tu. Moltes gràcies. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14,15 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde   El secretari 


