
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 30 de juny de 2010 

 
• Tastets d’estiu obre la 1ª Setmana gastronòmica del  Baix Montseny  
• Punt 7 ràdio se suma a la Setmana gastronòmica amb espais dedicats als 

menús dels restaurants celonins 
• Aquest dijous comencen les sessions dels Dijous a l a fresca. Engega també 

el Quedem a la fresca per conversar en català amb p ersones nouvingudes   
• Comencen les preinscripcins al Centre de Formació d ’Adults  
• Ball popular amb Blue Moon aquest dissabte a la nit  a la plaça de la 

Biblioteca. Atenció al canvi d’emplaçament! 
• Xerrades amb motiu del Dia per l’Alliberament LGTB i la diversitat afectiva 

sexual. Alerta, s’han avançat una hora!  
• Bocs i Cabres organitzen la primera Festa del Solst ici  
• Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer Anselm  Clavé  
• Torneig de Tennis taula diumenge 4 de juliol Pavell ó municipal 

 
• AGENDA 

 
 
 
 
Tastets d’estiu obre aquest divendres la 1ª setmana  gastronòmica del Baix 
Montseny  
 
L’ajuntament de Sant Celoni amb el suport de l’Associació d’Empresaris Turístics del 
Baix Montseny i alguns restauradors de Sant Celoni promouen una setmana dedicada a 
la cuina del Baix Montseny. El tret de sortida serà la mostra gastronòmica “Tastets 
d’estiu” aquest divendres 2 de juliol i es clourà el divendres 9 amb una jornada vinícola. 
Al llarg de la setmana hi haurà diverses activitats  i alguns restauradors de Sant Celoni 
oferiran un menú gastronòmic amb productes del Montseny i/o del Montnegre a preus 
assequibles. 
 
Tastets d’estiu 4a mostra de cuina del Baix Montsen y, divendres 2 de juliol a les 9 del 
vespre a la plaça de la Vila. A més de degustar les creacions dels 13 restaurants i 
pastisseries participants, es podrà veure l’exposició “Les pomes de la vall d'Arbúcies. Un 
patrimoni a conservar”. El preu del tiquet és de 13 euros i inclou tres plats, unes postres, 
beguda i cafè. Els tiquets es poden adquirir als establiments habituals (Sant Celoni: 
Pastisseria Lleonart, Pastisseria Vila, Tretze Vents, Cansaladeria Bonsoms i L’Estanc del 
carrer Major; Sant Esteve de Palautordera: Centre d’Informació i Pastisseria Vallflorida i 
Santa Ma de Palautordera: Pastisseria Vallflorida i Pastisseria Fornés).  
 
Menú gastronòmic d el dissabte 3 de juliol i el diumenge 11 de juliol. 11 restaurants de 
Sant Celoni (Aroma, Bamassa, El Celler, El Cruce, El Rebost, Els Avets, La Fonda, La 
Masia, La Parra, Syrah i Tastacel) oferiran un menú gastronòmic amb productes del 



Montseny i/o del Montnegre a preus assequibles. Al web santceloni.cat/turisme es poden 
consultar les seves propostes.  
 
Mercat de productes del Montseny. Venda d’embotits, làctics i formatges, castanyes, 
conserves i herbes, pa, coques i xurros, i altres productes elaborats al Montseny. 
Dissabte 3 de juliol de 10 del matí a 21 del vespre a la plaça de la Vila 
 
Cuina en directe al mercat de Sant Martí. Demostració taller de cuina per part d’alguns 
restauradors celonins. De dilluns 5 de juliol a divendres 9 de juliol de 10 a 12 h al Mercat 
Municipal 
 
Taller de cuina per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Per observar, experimentar i 
descobrir amb tot allò que mengem. Dimarts 6 de juliol a les 18 de la tarda a la plaça de 
la Vila 
 
Degustació i venda de vins. Un viatge per Catalunya a través del vi. Aquest any la 
denominació d’origen convidada és la DO  Empordà. El preu del tiquet és de 5 euros i 
inclou tres tastos i la copa. Divendres 9 de juliol de 18 h a 22 h a la plaça de la vila 
 
Curs de vins. Xerrada d’iniciació al tast de vins. Divendres 9 de juliol a les 19 h a la 
plaça de la vila 
 
 
Punt 7 ràdio se suma a la Setmana gastronòmica amb espais dedicats als menús 
dels restaurants celonins  
 
L’emissora municipal emet aquest dimecres, dijous i divendres uns espais per donar a 
conèixer els dinars del menú gastronòmic que es podran tastar del 3 a l’11 de juliol a 
diferents establiments del municipi. Cada restaurant presentarà els plats que prepararà 
aquests dies amb productes tant del Montseny com del Montnegre. Els espais amb 
aquestes recomanacions es podan sentir a les 10 del matí, a la 1 del migdia, a les 6 de la 
tarda i a les 8 del vespre. El divendres a 2/4 de 9 del vespre, enlloc de l’Info 7, programa 
especial amb totes les explicacions gastronòmiques.  
 
 
 
Aquest dijous comencen les sessions dels Dijous a l a fresca  
Engega també el Quedem a la fresca per conversar en  català amb persones 
nouvingudes   
 
Aquesta setmana comencen els Dijous a la fresca que s’allargaran durant tot el juliol i 
agost amb espectacles de tot tipus. Demà dijous s’ha programat un espectacle de circ, 
Atempo que començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Biblioteca i té una durada de 55 
minuts aproximadament. 
 
Atempo és un espectacle resultat d’una investigació coreogràfica i musical de circ. Hi 
veurem tres disciplines: el pal xinès, la roda cyr i la corda volant, tot acompanyat de 
música en directe. Atempo és un dibuix musical, un espai irreal, una terra de ningú on 
quatre personatges es troben. Aquí compartiran fragments de dues realitats, una 
quotidiana i una altra màgica. La música serà la clau per arribar a comunicar-se. 
 
Torna el Quedem a la fresca, durant tot el juliol  
De la mà de l’Ajuntament de Sant Celoni i la Coordinadora d’Entitats solidàries torna per 
segon any, durant el mes de juliol, el Quedem a la fresca. Es tracta d’una iniciativa per 



conversar en català amb persones provinents d’altres països que volen practicar la 
nostra llengua i després anar junts als espectacles dels Dijous a la fresca. La cita és els 
dijous a les 9 del vespre davant de l’ajuntament. L’any passat una cinquantena de 
persones van “quedar a la fresca”. 
 
 
Comencen les preinscripcins al Centre de Formació d ’Adults  
 
El Centre de Formació d’Adults Baix Montseny obre les preinscripcions pels cursos en 
educació secundària, de preparació per les proves d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà, superior i a la universitat. El període per apuntar-se acaba el dia 9 de juliol i us 
podeu informar i preinscriure al carrer Torras i Bages, 12, al primer pis de 3 a 9 del 
vespre. De cada curs se n’obriran diversos grups, depenent de la demanda. 
 
Per la resta de classes de l’Escola d’Adults la matrícula serà al setembre al nou 
equipament de Sax Sala, Centre de formació i ocupació del Baix Montseny.  
 
Ball popular amb Blue Moon aquest dissabte a la nit  a la plaça de la Biblioteca  
Atenció al canvi d’emplaçament! 
 
Blue Moon és l’orquestra escollida per amenitzar el ball aquest dissabte a partir de 2/4 
d’11 de la nit. La ubicació prevista era la plaça de la Vila però es farà a la plaça de la 
Biblioteca.  
 
 
Xerrades amb motiu del Dia per l’Alliberament LGTB i la diversitat afectiva sexual  
Alerta, s’han avançat una hora!  
 
Amb motiu del 28 de juny, Dia per l’Alliberament LGTB i la diversitat afectiva sexual, 
l’Ajuntament de Sant Celoni ha organitzat diferents activitats sota el lema Per un Sant 
Celoni lliure, respectuós i divers. Dilluns 5 i dimecres 7 de juliol, de 12,30 h a 14 h 
(aquesta hora és la correcta), a la Sala d’actes de la Rectoria Vella, tindrà lloc la xerrada 
‘Les cares de l’homofòbia en la vida quotidiana’  a càrrec de Gerard Coll-Planas, 
Doctor en Sociologia i investigador a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la 
UAB. Per assistir a les xerrades és imprescindible inscriure’s enviant un correu a 
igualtat@santceloni.cat o bé trucant al 93 864 12 12.  

Diumenge 27 de juny, a les 18 h, a la Sala petita de l’Ateneu, es va projectar la pel·lícula 
A mi madre le gustan las mujeres,   d’Inés París i Daniela Fejerman.  
 
Per ampliar coneixements sobre la matèria es pot consultar el fons documental de la 
Biblioteca Municipal l’Escorxador  i les llibreries  Els 4 gats (C. Sant Josep, 64-66)  i 
l’Alguer 7 (C. Alguersuari, 7).  A més, el Programa per a les persones lesbianes, gais, 
bisexuals i transsexuals del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya està disponible a: www.gencat.cat/dasc/lgbt 
 

 
Bocs i Cabres organitzen la primera Festa del Solst ici  
 
L’entitat Bocs i Cabres organitza aquest dissabte la Festa del Solstici, un dia per no 
parar. Al matí començaran amb una gimcana a les 12 del migdia a la Rectoria Vella. Es 
recomana que els participants hi vagin amb roba vella i s’hi poden inscriure a partir de les 
11h. Costa 3 euros i s’hauran de fer grups de 3-4 persones. Les proves van dirigides a 
majors de 18 anys i n’hi haurà 8 en total. Algunes d’aquestes activitats faran demostrar la 



punteria dels participants, d’altres la seva intel·ligència, contestant preguntes i també n’hi 
haurà de més físiques com ara la prova de rebentar amb la boca bosses de plàstic 
farcides i de travessar un tronc mentre la resta d’equips intenten desequilibrar els 
contrincants tirant-los globus plens de pintura.  
 
Després de la gimcana, hi haurà el dinar popular que val 6 euros i la migdiada a la 
Rectoria Vella. A les 9 del vespre serà l’hora del sopar popular a la plaça de l’Església, 
seguit del ball de Bocs i Cabres amb els nans, els gegants, el boc i la cabra, xanquers, 
etc. La cercavila nocturna començarà cap a les 11 de la nit i anirà ambientada amb la 
Banda Los Labradores. Tancarà la festa del Solstici d’estiu el punxadiscos a les 12 de la 
nit a la Rectoria Vella.  
 
 
 
Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer Anselm  Clavé 
 
L’Associació de veïns i comerciants d’Anselm Clavé centre organitza el Mercat de la 
Ganga dissabte, 3 de juliol, durant tot el dia. Com cada any per aquestes dates, tots els 
establiments del carrer trauran els seus productes al carrer a preus molt rebaixats. El 
Mercat de la Ganga s’obrirà dissabte cap a quarts de 10 del matí fins a 2/4 de 9 del 
vespre i les parades s’ubicaran al tram que va des de la plaça de la Vila fins a la 
carretera Vella.   
 

 
Torneig de Tennis taula diumenge 4 de juliol Pavell ó municipal  
 
El Club Amics Tennis Taula Sant Celoni (CATT) organitza, aquest diumenge 4 de juliol al 
pavelló municipal, un torneig per concloure la temporada 2009-2010. Hi haurà 3 
categories, infantil, no federat i federat, i els participants, tindran com a màxim el 
divendres 2 per inscriure’s, ho podran fer trucant als telèfons 93 867 58 79 / 676 25 28 91 
o al mateix pavelló fins el divendres. El torneig començarà a les 9 h del matí, el preu  
serà de 5 € i hi haurà un obsequi per a tots els participants. 
D’altra banda cal destacar l’èxit dels equips del CATT  aquesta temporada. L’equip de 
segona provincial ha estat en el play-off d’ascens a primera provincial però 
malhauradament no ha assolit l’ascens. En canvi l’equip de preferent, format per Xavi 
Lucea, Adrià Reales, Jordi Castañé i Toti Valls ha pujat a tercera nacional. El merescut 
ascens es va assolir durant 2 caps de setmana a la població gironina de Bàscara, en un 
renyit grup format per equips de la demarcació de Barcelona i Girona. També cal fer 
esment del digne paper dels equips de veterans i tercera provincial. Individualment 
també ha tingut molt èxit la participació dels nostres jugadors en les diferents 
competicions, l’Adrià Reales ha estat campió infantil de Catalunya, en la categoria de 
dobles, amb en Sergi Molist del VIC TT. També ha quedat campió infantil i absolut del 
circuit promeses. Altres jugadors com Xavi Lucea, Jordi Castañé i Pol Güell s’han 
classificat per a les finals de la comarca de Barcelona en les seves respectives 
categories. 
 
 
AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  

 


