
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres 17 de juny de 2009 

• Més de 200 esportistes seran presents a l’acte de r econeixement als èxits 
esportius celonins Pòdium 2009 

• Es presenta la diagnosi de la realitat juvenil que ha de permetre elaborar 
el nou Pla local de joventut  2009 – 2013 

• Actes amb motiu del 30 aniversari de la recuperació  dels ajuntaments 
democràtics a Catalunya 

• Celebració del final de curs del Centre de Formació  d’ Adults Baix 
Montseny 

• Poetas del asfalto, Phox, Twisted Nails i Orquestra  Sant Celoni, finalistes 
del concurs Sant Celoni Sona 200 

• La Rentadora ofereix tallers d’estiu per a joves de  12 a 18 anys 
• La Rectoria Vella inaugura dissabte una exposició d e fotografia d’Àlex 

Alonso sobre el Montseny i el Montnegre 
• Diumenge 21, Passejada guiada a la riera de Montneg re  
• Homenatge a la gent gran de la Batllòria aquest diu menge  
• Una seixantena de persones a la Sortida cultural a Castelló d'Empúries i 

el jaciment grec i romà d'Empúries 
• Arribada de la flama del Canigó a la plaça de la Vi la  
• Ja estan a la venda els tiquets de la tercera edici ó de la mostra de cuina 

del Baix Montseny, Tastets d’estiu  
• Comença la 28 Copa Futbol Sala Sant Celoni amb 41 e quips sènior i 4 

cadets 
• AGENDA 

 
 
 
Acte de reconeixement als èxits esportius celonins  
 
L’ajuntament organitza aquest divendres a les 7 de la tarda, un acte de reconeixement 
als èxits esportius dels esportistes i clubs celonins durant la temporada 2008-2009, 
anomenat Pòdium 2009. D’aquesta manera es vol posar de manifest la importància de 
les diverses trajectòries i donar-les a conèixer a tot el municipi. La trobada serà 
divendres a les 7 de la tarda als jardins de la Rectoria Vella. aquí es farà la recepció 
dels i de les esportistes que han tingut uns resultats destacats al llarg de la temporada 
2008-2009.  
 
L’acte de reconeixement posarà dalt de l’escenari unes 200 persones de diferents 
disciplines esportives. Pel que fa als esports col·lectius, participaran a l’acte tots 
aquells que hagin assolit el campionat de lliga o un ascens de categoria i en l’àmbit 
d’esports individuals, hi haurà tots aquells que hagin quedat entre els tres primers llocs 
en campionats provincials o superiors. 
 
 
Es presenta la diagnosi de la realitat juvenil que ha de permetre elaborar el nou 
Pla local de joventut  2009 – 2013  



 
Dissabte al matí a la sala petita de l’Ateneu va tenir lloc l’acte de presentació i debat  
de les conclusions de la diagnosi de la realitat juvenil que s’ha aconseguit després de 
6 mesos de treball amb entitats, equipaments juvenils, tècnics, polítics i joves.  
 
Una cinquantena de persones van participar a l’acte de presentació i posteriorment a 
la sessió de treball per parlar de les línies d’actuació que caldrà seguir a partir d’ara. 
 
Amb els resultats obtinguts, es posa de manifest quines són les necessitats del jovent 
celoní i a partir d’aquí, s’han de portar a terme les polítiques adients per respondre a 
aquestes demandes.  
 
El treball presentat apunta que cal potenciar la comunicació entre els joves de 
diferents procedències i perfils així com millorar la relació entre les joves i la gent gran. 
També se n’ha extret la necessitat d’ampliar la formació professional amb cicles 
formatius de grau mitjà i superior i el batxillerat artístic, també ampliar la formació en 
noves tecnologies i crear escoles públiques d’idiomes. La diagnosi manifesta la 
necessitat de fer més habitatge protegit de lloguer, així com millorar la formació dels 
joves.  
 
Per presentar els resultats es va projectar un vídeo on es recollien les diverses 
opinions. Fins a finals de mes, els joves tenen temps per presentar esmenes al 
document.  
 
(S’adjunten imatges i document resum de la Diagnosi)  
 
 
Actes amb motiu del 30 aniversari de la recuperació  dels ajuntaments 
democràtics a Catalunya  
 
Amb motiu del 30 aniversari de la recuperació dels ajuntaments democràtics a 
Catalunya, l’Ajuntament organitza els dissabtes 20 i 27 de juny a les 11 h i a les 18 h, 
una visita guiada a la casa consistorial. La visita, d’una hora de durada, repassarà la 
història de l’edifici i el seu funcionament amb l’alcalde i altres membres del consistori.   
 
Les places són limitades i cal inscriure’s a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Safareig 
(Tel. 93 864 12 00).   
 
A més, dia 20 a les 8 del vespre als jardins de la Rectoria Vella, tindrà lloc l’acte 
institucional de commemoració amb la presència dels regidors i regidores que ha tingut 
l’Ajuntament de Sant Celoni durant aquests darrers 30 anys.  
 
 
Celebració del final de curs del Centre de Formació  d’ Adults Baix Montseny  
 
El proper dia 19 de juny se celebraran els actes de cloenda del curs 2008-09 del 
Centre de Formació d’ Adults Baix Montseny.  
 
La cloenda s’iniciarà amb la inauguració de l’exposició de les obres dels i les alumnes 
del curs de Dibuix i pintura del centre a les 20.30 h. a Can Ramis. Seguidament hi 
haurà un sopar amenitzat amb música a la pista coberta del Camp Municipal 
d’Esports.  
 
L’exposició estarà oberta del 20 de juny al 5 de juliol de dijous a dissabte de 18 a 20 h. 
i diumenges de 12 a 13.30 h. i de 18 a 20 h. 
 
 



Poetas del asfalto, Phox, Twisted Nails i Orquestra  Sant Celoni, finalistes del 
concurs Sant Celoni Sona 2009  
 
El jurat del concurs Sant Celoni Sona ha decidit que els 4 grups finalistes que actuaran 
el proper 27 de juny a la final són: Poetas del asfalto que toquen hip hop i rap, Phox i 
Twisted nails que fan rock i l’Orquestra Sant Celoni de música tradicional.  Aquestes 4 
formacions actuaran el dissabte 27 de juny al pàrquing del Pavelló municipal d’esports 
a partir de les 12 de la nit i cada una tindrà 50 minuts per demostrar de què són 
capaços dalt de l’escenari. Es valorarà tant la qualitat vocal i instrumental, com també 
la composició, l’originalitat i la posada en escena de cada grup.  
 
Enguany, el concurs s’ha obert a tots els municipis del Baix Montseny i s’han presentat 
21 formacions musicals. L’objectiu del Sant Celoni Sona és promocionar i difondre els 
grups de música amateurs o semiprofessionals de la zona. El premi consisteix en 
l’enregistrament, masterització i edicició d’un ep de 5 temes. 
 

 
 
La Rentadora ofereix tallers d’estiu per a joves de  12 a 18 anys  
 
L’equipament municipal La Rentadora organitza per aquest mes de juliol, diferents 
tallers per a joves de 12 a 18 anys. Les propostes són variades:  Iniciació per a dj’s en 
el món del vinil (conceptes tècnics i artístics bàsics per ser un discjockey); taller de circ 
(acrobàcia, equilibris,  malabars, trapezi i equilibris sobre objectes); taller d’introducció 
al rol (iniciació a les dues modalitats, al joc de rol de taula i en viu) i taller de percussió 
africana.  
 
Totes les classes es faran durant el mes de juliol i segons el taller hi haurà més o 
menys sessions. N’hi ha de matins i de tardes. El nombre mínim de persones, però, 
per fer l’activitat serà de 6 participants i el màxim de 20. L’ajuntament financia el 35% 
del cost final de l’activitat i cap supera els 46 euros.  
 
Les inscripcions es fan a la Rentadora (carrer Campins, 24, primer pis).  
 
 
 
 
La Rectoria Vella inaugura dissabte una exposició d e fotografia d’Àlex Alonso  
sobre el Montseny i el Montnegre  
 
Aquest dissabte a les 7 de la tarda s’inaugurarà l’exposició de fotografia d’Àlex Alonso 
titulada Natures: Montseny i Montnegre. L’exposició es podrà veure fins el 29 de juliol.  
 
Àlex Alonso va néixer a Barcelona el 1958. Ha realitzat estudis diversos a les facultats 
de Belles Arts i Arquitectura de Barcelona. S'estableix a Sant Celoni el 1982, i 
actualment viu a cavall entre el Montseny i el Montnegre. A banda de la seva 
permanent relació amb la pintura, es dedica a l'escultura i pintura publicitària creativa 
d'oci, teatre, cine, televisió... Ha impulsat i participat en iniciatives celonines de 
caràcter artístic, com la Mostra d'Art Jove (1983-1990), la Fira d'Art (1986), o Art al 
Carrer, que es manté vigent. També ha fet exposicions individuals a Sant Celoni. 
 
En els últims anys ha deixat de costat la pintura temporalment i es dedica a la 
fotografia de naturalesa, en la qual ha obtingut diversos guardons, com el 2n premi al 
V Concurso de fotografia micológica de Albacete (2006); 1r i 2n premi a la "Fira boletus 
2007, VI fira del bolet d'Isona i conca Dellà", on també obtingué el 1r premi de la 
convocatòria de 2008; 1r premi del VII Concurso de fotografia el mundo de las setas, 
Santoña (Cantabria, 2008), i el 1r premi i accèssit al VL Concurso fotográfico Sociedad 



Micológica Valenciana (2008). Ha realitzat diversos cursos de tractament de fotografia 
digital, i de composició i estètica, així com jornades fotogràfiques per a grups. 

 
Diumenge 21, Passejada guiada a la riera de Montneg re  

 
El Parc del Montnegre i el Corredor i l’ajuntament organitzen per aquest diumenge una 
nova passejada guiada, concretament a la riera de Montnegre. El punt de trobada serà 
a l’estació RENFE de Sant Celoni, a les 9 h. Caldrà desplaçar-se en vehicles 
particulars fins al Revolt del Vent. El recorregut, guiat per l’Escola de Natura del 
Corredor, serà de 5 Km amb un desnivell de 230 metres.  
 

Homenatge a la gent gran de la Batllòria aquest diu menge  

Les persones grans de la Batllòria seran homenatjades un any més a la tradicional 
festa organitzada pel Patronat Local de la Gent Gran. En aquesta ocasió s’arriba ja a 
la cinquanta vuitena edició.  
 
(S’ajunta programa)  
 
 
 
   
Una seixantena de persones a la Sortida cultural a Castelló d'Empúries i el 
jaciment grec i romà d'Empúries  
 
El dissabte 13 de juny unes 60 persones van participar a la Sortida cultural organitzada 
per l’ajuntament a Castelló d’Empúries i al jaciment grec i romà.  
 
Al matí es va visitar l'acollidora ciutat medieval de Castelló d'Empúries, que va ser 
capital del comtat d'Empúries des del segle XI. El monument més emblemàtic és la 
basílica gòtica de Santa Maria, un edifici imponent per la seva bellesa i dimensions, 
pròpies d'una catedral, que havia de ser la seu d'un bisbat, el d'Empúries, que mai 
s'arribà a constituir. De l'església en destaca la portalada, amb escultures dels 
apòstols i l'adoració dels reis, i el retaule major d'alabastre. Tots dos són exemplars 
notables de l'escultura gòtica catalana. La visita continuà amb l'edifici gòtic civil de la 
llotja, la presó medieval, restaurada fa poc temps, el call jueu i el rentador o safareig 
públic, bastit al segle XIX amb restes del claustre d'un convent. 
 
A la tarda hi va haver la visita teatralitzada del jaciment romà d'Empúries. De la mà de 
dues guies que representaven patrícies romanes residents a la ciutat, els dos grups 
van fer una recorregut per les restes arqueològiques. Malgrat la calor, les noies 
romanes traslladaren als visitants al segle I després de Crist i explicaren el 
funcionament de la ciutat, la distribució de les cases, els comerços i les botigues, els 
banys, els rituals de casament... en definitiva, la vida quotidiana de la ciutat romana 
d'Empúries. Després, al museu, es van poder admirar les troballes que s'han fet en les 
excavacions, entre les quals destaca la bella escultura de marbre d'Asclepios. 
 
La propera sortida no serà fins al 24 d'octubre, i es visitarà el monestir de Sant 
Benet del Bages. Si algú vol rebre informació de le s sortides, pot trucar a l'Àrea 
de Cultura (93 864 12 13) i facilitar la seva adreç a postal o enviar un correu a 
cultura@santceloni.cat. 
 
(S’adjunta imatge)  



 

Arribada de la Flama del Canigó a la plaça de la Vi la 

Dimarts, 23 de juny, a la tarda arribarà la Flama del Canigó a la plaça de la Vila. 
L’Agrupament Escolta Erol, acompanyat pels gegants i per la Colla Gegantera de Sant 
Celoni, portarà la flama en cercavila des de l’entrada de Ponent, per carrer Doctor 
Trueta, el carrer Major fins la plaça de la Vila. Un cop allà, al voltant de les 7 de la 
tarda, es llegirà el manifest i es ballarà la sardana La Flama de la Sardana amb la 
col·laboració de l’Agrupació Sardanista Baix Montseny.  
 

 

Ja estan a la venda els tiquets de la tercera edici ó de la mostra de cuina del Baix 
Montseny, Tastets d’estiu  
 
Des d’avui dimecres ja es poden adquirir a diversos establiments de Sant Celoni 
(Pastisseria Lleonart, Tretzevents, Cansaladeria Bonsoms i L’Estanc del carrer Major), 
els tiquets per la Tercera mostra gastronòmica del Baix Montseny, Tastets d’estiu que 
l’Ajuntament i l‘Associació d’Empresaris Turístics del Montseny organitzen pel proper 
divendres 26 de juny. Per un preu de 13 euros es té dret a  tres plats, unes postres, 
beguda i cafè. 
 
En l’edició d’enguany, a més de degustar les creacions dels 15 restaurants i 
pastisseries participants, es podrà veure una mostra d’art d’en Joan Masnou, pintor de 
la zona, sota el lema el paisatge del Montseny i la seva cuina.  
 
Els restaurants i pastisseries del territori oferiran les seves creacions divendres 26 de 
juny, a partir de les 9 del vespre, a la plaça de la Vila.  
 

(S’adjunta programa) 

 

 
Comença la 28 Copa Futbol Sala Sant Celoni amb 41 e quips sènior i 4 cadets  
 
La 28 Copa Futbol Sala Sant Celoni organitzada per l’ajuntament ha començat 
aquesta setmana amb 41 equips de la categoria sènior i 4 en cadets. La novetat 
d’aquesta edició, és que s’ha ampliat al cadets, que fins ara era només per adults.  
 
El torneig es disputa des d’aquesta setmana fins a mitjan de juliol a les pistes del 
Camp Municipal d’Esports de 8 del vespre a 12 de la nit.  Consta de dues fases: la 
primera del 15 de juny al 10 de juliol on els equips es divideixen en grups que juguen 
en sistema de lligueta. La segona fase es disputarà el 13, 14 i 15 de juliol entre els 16 
millors equips de la primera part i seran eliminatòries.  
 
L’any passat hi van participar un total de 51 equips i va guanyar el grup skapillats.  
 
 
Ordre del dia del Ple municipal convocat per dijous  18 de juny de 2009   
 
S’adjunta convocatòria  
 
 
 
 
 



AGENDA 
 
 

dimecres 

17 
juny 
2009 
18:00 

Mostra final de 
curs dels 
programes 
Sensorial, Inicial i 
Bàsic roda  
Alumnes de l'Escola 
de Música 

Lloc:  Sala gran de l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Música  
Alumnes de l'Escola de 
Música 
  

divendres 

19 
juny 
2009 
19:00 

Pòdium  
Acte de 
reconeixement dels 
èxits esportius 
celonins 

Lloc:  Jardins Rectoria Vella 
Tipus d'acte:  Esports  
Acte de reconeixement dels 
èxits esportius celonins 
  

divendres 

19 
juny 
2009 
20:30 

Exposició de 
dibuix i pintura  
Obres dels alumnes 
de l'Escola d'Adults 

Lloc:  Can Ramis 
Tipus d'acte:  Exposició  
Obres dels alumnes de 
l'Escola d'Adults 
  

divendres 

19 
juny 
2009 
21:00 

Audicions a 
càrrec dels 
alumnes de 
l'Escola Municipal 
de Música  
...a l'olivera 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Música  

divendres 

19 
juny 
2009 
21:00 

Tertúlia literària: 
El siglo de las 
luces  d'Alejo 
Carpentier  
Nit de lletres, 
conduïda per Jesús 
Pacheco 

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura  
Nit de lletres, conduïda per 
Jesús Pacheco 
  

dissabte 

20 
juny 
2009 
08:00 

Els Pessons 
(2.864 m) 
Dones, Homes, o ... 
Llacs 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Durada:  Cap de Setmana 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  

dissabte 

20 
juny 
2009 
11:00 

Visita guiada a 
l'Ajuntament  
30è aniversari de la 
recuperació dels 
ajuntament 

Lloc:  Casa de la vila  
30è aniversari de la 
recuperació dels 
ajuntament democràtics 
  



democràtics 

dissabte 

20 
juny 
2009 
19:00 

Natures: 
Montseny i 
Montnegre , d'Àlex 
Alonso  
Exposició de 
fotografia 

Lloc:  Rectoria Vella 
Tipus d'acte:  Exposició  
Exposició de fotografia 
  

diumenge 
21 

juny 
2009 
07:30 

Castell de 
Montsoriu  
Sortida matinal de 
Natura 

Lloc: Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza: CESC 
Tipus d'acte: Esports  

diumenge 
21 

juny 
2009 
09:00 

La Riera de 
Montnegre  
Passejades 2009 

Lloc:  
Estació_Renfe_Sant_Celoni 
Organitza: Parc del 
Montnegre i el Corredor - 
Ajuntament St. Celoni  
Passejades 2009 
  

diumenge 
21 

juny 
2009 
13:00 

58è homenatge a 
la gent gran de la 
Batllòria  

Lloc: Plaça de l'Església (la 
Batllòria) 
Organitza: Patronat Local 
de la Gent Gran 
Tipus d'acte: Festa  

diumenge 
21 

juny 
2009 
18:00 

Cinema: Una 
canción del 
pasado, de 
Shainee Gabel  
Cinema a l'Ateneu 

Lloc: Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: Cinema  

dilluns 
22 

juny 
2009 
19:00 

Mostra de teatre  
Alumnes del 
Centre Municipal 
d'Expressió 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte: Teatre  
Alumnes del Centre 
Municipal d'Expressió 
  

dimarts 
23 

juny 
2009 
18:00 

Concert de 
conjunts 
instrumentals i 
corals  
Alumnes de 
l'Escola de Música 

Lloc: Sala gran de l'Ateneu 
Tipus d'acte: Música  
Alumnes de l'Escola de 
Música 
  

dimarts 
23 

juny 
2009 

Arribada de la 
Flama del Canigó  
Sardanes i lectura 
del manifest 

Lloc: Plaça de la Vila 
Organitza: Agrupació 
Sardanista Baix Montseny 
i Agrupament Escolta Erol  



19:00 Sardanes i lectura del 
manifest 
  

divendres 
26 

juny 
2009 
19:30 

L'origen de les 
espècies, versió 
il·lustrada en 
català  
Presentació llibre 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza: Llibreria 
Alguer Set i Universitat de 
València 
Tipus d'acte: Literatura  
Presentació llibre 
  

divendres 
26 

juny 
2009 
21:00 

Cinema: El 
testament del Dr. 
Mabuse, de Fritz 
Lang  
III Cicle de Cinema 
comentat 

Lloc: Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte: Cinema  

divendres 
26 

juny 
2009 
21:00 

Piràmide de 
Vicent (4.215 m)  
Cap de setmana 
als Alps 

Lloc: Plaça Comte del 
Montseny 
Durada: Cap de setmana 
Organitza: CESC 
Tipus d'acte: Esports  

divendres 
26 

juny 
2009 
21:00 

Tastets d'estiu  
III Mostra de cuina 
del Baix Montseny 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Organitza: Ajuntament de 
Sant Celoni i Associació 
d'Empresaris Turístics del 
Montseny 
Preu: 13 € 
Tipus d'acte: Mostra, 
Festa  
III Mostra de cuina del 
Baix Montseny 
  

 
 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


