
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 8 de juliol de 2010 

 
 
• Degustació de vins divendres a la plaça de la Vila dins la 1a Setmana 

gastronòmica. Tastets es consolida amb més de 600 c omensals 
• Una cinquantena de persones assisteixen a les xerra des amb motiu del Dia 

per l’Alliberament LGTB i la diversitat afectiva se xual 
• AGENDA 

 
 
 
 
Degustació de vins divendres a la plaça de la Vila dins la 1a Setmana gastronòmica  
 
Dins els actes de la 1a Setmana gastronòmica, divendres de 6 a 10 de la nit es portarà a 
terme una degustació de vins de denominació d’origen Empordà a la plaça de la Vila 
organitzada per l’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny. Els 
tiquets costen 5 euros i inclouen tres tastos i una copa. A més de la degustació també es 
realitzarà una xerrada d’iniciació al  tast de vins, totalment gratuïta on es donaran les 
nocions bàsiques per poder distingir les característiques de cada vi (a les 7 de la tarda a 
la plaça de la Vila).  
 
Tastets es consolida amb més de 600 comensals  
La primera Setmana gastronòmica de Sant Celoni va començar divendres 2 de juliol amb 
els Tastets d’estiu. Ajuntament i Associació d’empresaris turístics del Montseny 
consideren que la mostra va tornar a ser un èxit amb més de 600 comensals  i la 
satisfacció dels establiments participants. 
 
Mercat de productes del Montseny.  La venda d’embotits, làctics i formatges, 
castanyes, conserves i herbes, pa, coques i xurros, i altres productes elaborats al 
Montseny  va acostar al llarg del dissabte 3 de juliol a la plaça de la Vila celonins i 
celonines amb ganes de tastar i comprar.  
 
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) ofereixen 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.  
 
La  Demostració  -  taller de cuina permet aprendre i tastar algunes receptes dels 
restauradors celonins . Des de dilluns 5 de juliol  alguns restauradors celonins estan 
cuinant en directe al mercat de Sant Martí. Alguns dels plats que s'han cuinat han estat 
l'steak tartar del Syrah o els taps de carbassó amb brandada de bacallà i melmelada de 
tomàquet de El Cruce. Avui, el restaurant els Avets farà un arròs a banda. L'activitat és 
de 10 a 12 i finalitza divendres 9 amb el lliurament dels premis de receptes de cuina per 
part de Santi Santamaria. 



 
 
Éxit del taller de cuina per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Dimarts 6 de juliol a les 18 
de la tarda a la plaça de la Vila  una vintena de nens i nenes de 6 a 12 anys van 
compartir amb els cuiners del Faig l'elaboració d'un rotllet de pernil amb ensaladilla 
russa, un cistell de tomàquet farcit de pasta i uns ous durs farcits. Els nens i nenes van 
aprendre com menjars que normalment no els agraden, cuinats de manera diferent, són 
d'allò més bons. 
 
 
 
Una cinquantenta de persones assisteixen a les xerr ades amb motiu del Dia per 
l’Alliberament LGTB i la diversitat afectiva sexual  
 
Més de cinquanta persones, la majoria personal municipal, ha assistit a les dues 
xerrades realitzades dilluns 5 i dimecres 7 de juliol sobre “Les cares de l’homofòbia en la 
vida quotidiana” promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni dins els actes programats 
amb motiu de la commemoració del 28 de juny dia per l’Alliberament LGTB i la diversitat 
afectiva sexual. 
 
Gerard coll-Planas, doctor en sociologia, investigador de l’IGOP i professor a l’Universitat 
va exposar la realitat dels col·lectius LGTB al nostre país i  va explicar diferents mesures 
a emprendre des de l’actuació municipal segons àmbits (educació, seguretat, espai 
públic, esports, salut), encaminades a assolir la normalització social entorn la diversitat 
afectiva sexual. 
 
Un bon nombre d’assistents van exposar dubtes i opinions en els debats posteriors a la 
xerrada, fet que demostra un interès social pel tema i denota a la vegada que encara ens 
queda un llarg camí per recórrer fins assolir la igualtat efectiva de moltes persones que 
viuen la seva sexualitat i el seu gènere de maneres diverses i que són discriminades per 
aquest motiu.  
 
Amb motiu del 28 de juny, Dia per l’Alliberament LGTB i la diversitat afectiva sexual, 
l’Ajuntament de Sant Celoni va organitzar diferents activitats sota el lema Per un Sant 
Celoni lliure, respectuós i divers. Dilluns 5 i dimecres 7 de juliol van tenir lloc la xerrada i 
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 
 


