
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 14 de juliol de 2010 

 
 

• Una quarantena de nous celonins i celonines partici pen a la segona sessió 
de benvinguda 

• Molt bona acollida de la 1ª Fira de Música Sound Ce loni 
• May Chronicles, guanyador de l’edició 2010 del Sant  Celoni Sona 
• La campanya Mulla’t per l’Esclerosi múltiple aconse gueix gairebé 700 euros 

a Sant Celoni 
• Santi Santamaria va lliurar els premis del concurs Del Mercat a la taula   
• 46è Aplec sardanista aquest diumenge al Parc de la Rectoria Vella 
• Dissabte de Rebaixes al carrer i fins la mitjanit 
 
• AGENDA 

 
 

 

Una quarantena de nous celonins i celonines partici pen a la segona sessió de 
benvinguda  

 
La segona sessió de benvinguda a les persones recent empadronades al municipi va 
tenir lloc aquest dissabte al matí a l’Ajuntament amb la presència d’uns 40 assistents. 
L'alcalde Francesc Deulofeu els va presentar i explicar la Guia de benvinguda, i els va 
convidar a intervenir per exposar tot allò que creguessin oportú o els dubtes de qualsevol 
aspecte que volguessin aclarir. Després de compartir una estona de conversa distesa, es 
va iniciar una caminada pel municipi per tal de conèixer a través dels edificis singulars de 
Sant Celoni, la seva història, llegendes, activitat comercial al llarg dels segles, etc., 
acabant la passejada al Parc de la Rectoria Vella, accedint, fins i tot, a la capella de Sant 
Martí del Pertegàs. En aquest punt es va cloure la trobada que té una periodicitat 
trimestral. 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
Molt bona acollida de la 1ª Fira de Música Sound Ce loni  
 
Dissabte passat, tot i la manifestació multitudinària de Barcelona, la gent de l’Associació 
Sound Celoni van decidir tirar endavant amb la celebració de la 1a Fira de Música. De 
2/4 de 6 i fins les 10 de la nit, des de la plaça de l’Església , passant pel c. Major, la plaça 
de la Vila i la d’en Nicola, es van poder veure, escoltar i gaudir del 16 grups de música 
del Baix Montseny que hi van participar tocant house, ska, reggae, punk, jazz, a capella, 



clàssic o indie-folk...  L’Associació Sound Celoni i l’ajuntament s’han felicitat per 
l’organització i s’han emplaçat a repetir-ho l’any vinent.  
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
May Chronicles, guanyador de l’edició 2010 del Sant  Celoni Sona  
 
En acabar la 1a Fira de Música Sound Celoni, ben puntual, a les 10 de la nit, a la plaça 
de la Biblioteca, començava la final del Sant Celoni Sona! Concurs 2010. Quatre grups 
seleccionats, cada un d’ells 1 hora de temps per ensenyar els seus directes a tothom qui 
li vingués de gust escoltar-los i ballar-los i, especialment, als membres del jurat que 
valoraven la qualitat vocal i/o instrumental, composició, originalitat i posada en escena. A 
la barra, la gent dels JASC (Joventut Alternativa de Sant Celoni) de recent creació i una 
urna, pel vot popular. A les 10 de la nit començàvem amb Phoxcode (que el jurat va 
coincidir en valorar-los molt i molt bé, poden observar la millora respecte l’any passat), a 
les 11h els Ignation omplien la plaça (el vot popular ho diria més tard... entre el públic la 
millor acollida), a les 12h els May Chronicles a l’escenari (que s’endurien la millor 
valoració del jurat, guanyant el concurs) i a la 1h els Poetas del Asfalto tancaven el 
concurs rapejant dalt l’escenari. 
Tot plegat, tancant un molt bon dia per la música del Baix Montseny! 
A tots els participants, moltes felicitats!!  
 
(S’ajunta imatge)  
 
 
Santi Santamaria va lliurar els premis del concurs Del Mercat a la taula   
 
El cuiner Santi Santamaria va lliurar els premis del concurs Del Mercat a la taula 
divendres passat al migdia al Mercat Municipal de Sant Martí. Les receptes guanyadores 
han estat la de l’escudella d’oli de la celonina Maria Dolors Blanché que repeteix, ja que 
l’any passat també va ser unes de les afortunades i la del pollastre de pagès amb 
samfaina de Teresa Puig.  
 
Aquest concurs, organitzat per la Diputació de Barcelona amb el suport de l’Ajuntament, 
es va portar a terme durant el mes de maig i es van recollir una vintena de receptes, de 
les que se’n van triar aquestes dues. Per participar-hi només calia omplir una butlleta que 
tenien les parades del mercat municipal, explicar una recepta i lliurar-la. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa, que rep el suport de l’ajuntament, era donar a conèixer receptes 
econòmiques, saludables i a l’abast de tothom, a través de plats i productes típics de 
cada municipi.  
 
Ara totes les receptes guanyadores, entre elles les dues de Sant Celoni, es publicaran al 
segon llibre del Mercat a la taula que es repartirà entre els clients del Mercat municipal.  
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
 
La campanya Mulla’t per l’Esclerosi múltiple aconse gueix gairebé 700 euros a Sant 
Celoni  
 



Diumenge, el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes va obrir les portes a tothom 
que va voler participar a la campanya Mulla’t per l’Esclerosi múltiple ja fos nedant, 
comprant el material promocional o simplement fent la seva aportació. Tot plegat va 
permetre enviar 700 euros a la Fundació. 
 
Més de 30 persones van nedar per la causa i van fer 13.375 metres. De la venda de 
tovalloles, samarretes, moneders i bosses del Mulla’t es van aconseguir 206 euros. a 
aquesta xifra se li ha de sumar la recaptació de diners feta el diumenge passat amb les 
entrades puntuals i les aportacions voluntàries, que sumen gairebé 85 euros. 
L’Ajuntament, per la seva banda, ha fet una aportació de 400 euros.  
 
Des de l´any 1994, la Fundació Esclerosi Múltiple convida a tota la societat a “mullar-se” 
en el sentit literal de la paraula, llançant-se a l'aigua de la piscina més propera per 
col·laborar en la lluita contra l´esclerosi múltiple i normalment és al mes de juliol.  
 
 El Mulla’t és una acció de sensobilització social i de solidaritat amb les 30.000 persones 
que tenen aquesta malaltia a tot l’estat. Les diners que s’han recaptat aniran destinats a 
crear serveis per a les persones afectades i donar suport a la investigació sobre la 
malaltia.  
 
 
(S’adjunten imatges)  
 
46è Aplec sardanista aquest diumenge al Parc de la Rectoria Vella  
 
L’Agrupació Sardanista Baix Montseny celebra aquest diumenge  a la Rectoria Vella el 
seu aplec que enguany arriba a la 46a edició.  A les 12 al Parc de la Rectoria Vella hi 
haurà la primera ballada amb la cobla Tres vents, provinent de la Catalunya Nord. Tocarà 
9 sardanes de 7 tirades cadascuna. Després d’aquesta ballada, hi haurà una arrossada i 
a la tarda la ballada començarà a les 4 i comptarà amb tres cobles: la Lluïsos, la 
Mediterrània i els Tres vents.  
 
Abans de començar amb les sardanes de conjunt portaran a terme un acte de 
reconeixement a Antoni Anguela, actual president de l’Agrupació cultural folkròrica de 
Barcelona i durant anys activista, promotor i col·laborador en el món de la sardana.  
 
A més, a la tarda, com cada any es farà el concurs de colles improvisades, que es 
limitarà a 10 colles.  
 
 
Dissabte de Rebaixes al carrer i fins la mitjanit  
 
Una vintena d’establiments adherits a Sant Celoni Comerç participaran a les rebaixes al 
carrer que organitza la UBIC. Se celebraran aquest dissabte i la gran novetat d’aquesta 
edició és l’horari en què trobarem les botigues al carrer: de 5 de la tarda a les 12 de la 
nit. Hi haurà establiments de moda i complements, tant de roba, sabateries, com de joies, 
de regals, de decoració i de joguines.  
 
 
 
 
 
 


