
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 8 de juny 

 

 

• El cartell de grups de Festa Major de setembre comb ina gent de casa i de 
fora! La comissió de concerts va tancar dilluns el programa de grups que 
tocaran a l’espai barraques 
 

• El 18 de juny, portes obertes a Sax Sala per donar a conèixer l’Oferta 
municipal d’ensenyaments per a adults 2011-2012 
 

• Es donen a conèixer els guanyadors del Certamen lit erari juvenil. Divendres 
a les 7 de la tarda a l’Ateneu es van lliurar els p remis 

 
• Una seixantena de persones participen a la Sortida Cultural a Cardona 

organitzada per l’Ajuntament  
 

• El Síndic de Greuges farà atenció personalitzada a Sant Celoni el proper 
dimarts 14 de juny. Cal concertar cita prèvia al 90 0 124 124 o a 
sindic@sindic.cat  
 

• Ordre del dia Ple municipal (dimecres 8 de juny de 2011) 
 

 
 
 
El cartell de grups de Festa Major de setembre comb ina gent de casa i de fora!  
La comissió de concerts va tancar dilluns el pogram a de grups que tocaran a 
l’espai barraques   
 
Una bona combinació de grups de casa i de fora conformaran el cartell de Festa Major 
de setembre. Tal com estava programat, aquest dilluns, la comissió de concerts de Festa 
Major va acabar de tancar la programació de grups que tocaran a l’escenari de l’espai 
barraques d’enguany. 
 
Es començarà la nit de divendres 9 de setembre amb Contiene Sulfitos,  ells són l'Albert 
Fontanella (teclats i veu), en Joan Miquel (bateria i veu), en Franc Lluis (guitarra i veu) i 
Toni Solà (baix, guitarreta i veu), i expliquen que tot plegat va començar la tardor del 
2009, potser per això la seva primera cançó es diu "Tarda d'octubre". En Toni s'incorporà 
la tardor del 2010 després d'un concert memorable i "fija, limpia i da esplendor" a la força 
que el grup té als directes.  Contiene Sulfitos, el primer grup de música que s'anuncia a 
totes les ampolles de vi! Contiene Sulfitos, el grup de moda! Contiene Sulfitos, demana'ls 
al dj, Contiene Sulfitos... escolta’ls a http://www.myspace.com/contienesulfitos.  
 



Seguidament La Loca Histèria , innovació, diversió i originalitat a càrrec d’aquests set 
peculiars i entranyables personatges que la formen, un conjunt de músics i actors, que 
asseguren haver fugit d’un psiquiàtric per recaptar fons i muntar una discoteca. Amb 
aquesta finalitat recorren tota la geografia mundial subministrant una dosi de cura anti-
estrés a tothom qui assisteixi als seus arrauxats espectacles, on interpreten amb gran 
qualitat els temes disco més "trencapistes" i les versions més estrambòtiques i glam del 
moment; podeu escoltar-los a http://www.myspace.com/lalocahisteriabcn. 
 
Dissabte,10 de setembre, s’engegarà amb The Pepper Pots , que venen a presentar el 
seu quart disc, “Train to your lover”, un nou pas dins d’una carrera en constant evolució, 
seguint sempre els mateixos paràmetres, trobar el so “Old School” dels millor discs de la 
meitat dels 60; si no els coneixeu feu-vos-en una idea a 
http://www.myspace.com/thepepperpots . Tot seguit, El Sindicato del Riff , una banda 
que ens interpretaran les millors versions de rock en un espectable enèrgic i amb classe, 
la ediversió i la diversitat estan garantides; escolteu-los a 
http://www.myspace.com/sindicatodelriff  
Per acabar aquest gran nit... Posa’t la caputxa , Pol (veu), Miquel (bateria i veus), Arnau 
(guitarra i veus) i Toni (baix i veus), són un grup que neix a Sant Celoni a finals de 2010, 
fan versions de hardcore i punk,  de grups com Inadaptats, KOP, Rage Against The 
Machine… podeu anar fent boca a http://www.myspace.com/posatlacaputxa  
 
La última nit de Festa Major... es començarà amb Raska,  en Maiol Bosc (guitarra i veu), 
en Toni Llobet (baix), Jordi Deumal (guitarra), Marc Colomé (teclat), Crinan Jarrett 
(clarinet i saxo), Martín Díaz (saxo i ewi), Júlia Sanz (trompeta i trombó) i l’Arnau Pou 
(bateria) venen de Santa Esteve de Palautordera I República Independent del Montseny, 
com ells diuen... toquen ska, pop rock i reagge ple d’optimisme i frescor; escolteu-los a 
http://www.myspace.com/grupraska  
Se seguirà amb Gertrudis  que torna amb més força que mai, ho fa després de dos anys 
sense actuar a Catalunya però si a la resta del món com: Índia, Alemanya o França 
demostrant el perquè de l’èxit del seu últim treball: Gertrudis 500. Ara arriben als 
escenaris catalans amb un nou disc sota el braç: TRIPOLAR, rumbeta de la bona!! 
Escolteu-los a http://www.myspace.com/gertrudisband  
Acabarem amb Mandanga , una orquestra acabada d’estrenar a l’últim Sessions’n’sona 
que fan salsa funk amb molt bon ritme... ells són Gregori (trompeta), Kquimi (teclat), 
Miquel (bateria i percussió), Anna (saxo alt), Pasku (baix), Arnau (bateria i percussió), 
Cristina (saxo tenor), Albert (Congues) i Jose Luis (veu) i es poden escoltar a 
http://www.myspace.com/grupmandanga  

 
 

 
 

El 18 de juny, portes obertes a Sax Sala per conèix er l’Oferta municipal 
d’ensenyaments per a adults 2011-2012  
 
Dissabte 18 de juny d’11 a 13 h tindrà lloc una jornada de portes obertes al Centre de 
Formació i Ocupació Sax Sala per donar a conèixer l’oferta formativa per a adults 
prevista pel curs 20110-2012 que s’agrupa en 4 grans blocs: ensenyaments inicials, 
accés al sistema reglat, llengües, i tecnologies de la informació i la comunicació.   
 
La preinscripció serà del 20 al 23 i del 27 al 30 de juny. Per a més informació cal dirigir-
se a Sax Sala de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 20 h (c/ Montserrat, 28  
Tel. 93 867 41 75 cfadults@santceloni.cat).  
 



 
ENSENYAMENTS 
INICIALS 

Català oral  
 
Aprendre a llegir i escriure nivell 1 
i 2 
 
Perfeccionar la lectura i 
l’escriptura   
Certificat  
 
Perfeccionar les competències 
bàsiques 
Curs d’Ensenyaments inicials (La 
Batllòria) 
 

 
 
ACCÉS AL 
SISTEMA 
REGLAT 

Graduat en educ ació secundària 
obligatòria 
Formació per a la prova d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà i 
grau superior 
Preparació per a la prova d’accés a 
la universitat per a majors de 25 
anys 

LLENGÜES Anglès inicial, funcional, first-
certificate 
 

TECNOLOGIES 
DE LA 
INFORMACIÓ I 
DE LA 
COMUNICACIÓ 

Alfabetització digital nivell 1 i 2  

 
 
 
 

Es donen a conèixer els guanyadors del Certamen lit erari juvenil  
Divendres a les 7 de la tarda a l’Ateneu es van lli urar els premis 
 
 
PROSA, GRUP A: 1r Cicle d’ESO  
 “Diari d’una formiga” de Andrea Escrig, del Col·legi La Salle 
 
PROSA, GRUP B: 2n Cicle d’ESO  
 “La vida de la carxofa” d’Andrea Peña, del Col·legi La Salle. 
Com a accèssit es declara  “Exercici” d’Agustin Rugiero del Col·legi La Salle 
 
PROSA, GRUP C: Batxillerat i Cicles formatius  
 “El mar” de Júlia Alonso Castaño, de l’Institut Baix Montseny 
 
POESIA, GRUP A: 1r Cicle d’ESO  
“La lectura” de Mariona Danés Altés, del Col·legi Cor de Maria 
 
POESIA, GRUP B: 2n Cicle d’ESO  
 “Olor de sal” de Laia Solanes del Col·legi La Salle 



 
POESIA, GRUP C: Batxillerat i Cicles formatius  
“L’infinit buit” de Marçal Tort Punsatí 
 
 
Prop de 30 obres (12 obres en la categoria de poesia i 16 obres de prosa) dels alumnes 
d’ESO de l’Insitut Baix Montseny, la Salle i el Cor de Maria van participar al Certamen 
literari juvenil organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni. Les temàtiques van ser 
variades tot i que moltes eren de temàtica social: els conflictes al món àrab, l’economia i 
la crisi, l’atur. També hi va haver un grupet de nois i noies, els més jovenets, que van 
escriure sobre com seria el seu poble ideal. Per últim, d’altres històries i poesies parlaven 
de sentiments personals. 
 
 
Els guanyadors es van proclamar en un acte divendres 3 de juny  a les 19 h a la Sala 
Petita de l’Ateneu amb presència de l’alcalde Francesc Deulofeu i els membres del jurat. 
L’acte va comptar amb l’acompanyament musical de Joana Fugarolas i Guillem Caballé, 
que van interpretar diferents peces de jazz i bossanova. Els guanyadors van rebre un val 
obsequi per a l’adquisició de llibres a la Llibreria els 4 Gats i a la Llibreria l’Alguer igual 
que tots els participants, si bé aquests un val de menor quantia.  
 
El jurat estava format per:   
  Montse Rovira Ruiz, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Celoni 

 Roser Calvet Riera, traductora  i correctora del diari El Periódico 
 Enric Gimeno Barrios, Llibreria els 4 Gats   
 Josep Terradas Agost, Llibreria l’Alguer 
 

 
 
 
Una seixantena de persones participen a la Sortida Cultural a Cardona organitzada 
per l’Ajuntament  
 
60 persones van participar en la Sortida Cultural a Cardona que es va fer dissabte 
passat, 4 de juny. Tot i que pràcticament no va parar de roinejar durant tota la sortida, es 
va poder dur a terme tot el que estava previst i el resultat va ser molt satisfactori per al 
grup de Sant Celoni.  
 
Al matí es va visitar la Muntanya de Sal, al vell recinte de la Mina Nieves. Es va fer un 
recorregut guiat a 86 metres de profunditat per l'interior de les galeries, on es manifesten 
amb tot el seu esplendor i espectacularitat els diferents plegaments i vetes del jaciment 
salí. També hi ha espectaculars formacions d'estalactites i estalagmites blanques i 
rosades. Aquests afloraments salins constitueixen un patrimoni natural únic al món. 
 
Al migdia es va fer la visita a l'imponent castell, testimoni del poder dels senyors de 
Cardona i de la seva riquesa, derivada del comerç de la sal. Aquesta fortificació, 
declarada monument nacional, s'alça en un turó davant la vila medieval i actualment és 
un parador. A l'interior hi ha la impressionant església col·legiata de Sant Vicenç, un dels 
millors exemples del romànic llombard català.  
 
A la tarda, després de dinar, el rector, Mn. Antoni Guixé, va obrir especialment per a 
nosaltres l'església parroquial gòtica i també la cripta, on es guarden les relíquies de Sant 
Celdoni i el seu germà, Sant Ermenter. Aquests sants màrtirs, nascuts a Calahorra, 
reben una especial veneració a Cardona (on van arribar les relíquies el 1399) i la seva 



comarca, com va explicar el mossèn. També donen nom al nostre poble, per això va ser 
interessant d'entrar a la cripta i conèixer la seva història. Després la gent va poder visitar 
la Fira Medieval, amb els parades artesanals i els tallers, les demostracions d'oficis i els 
grups musicals, que passejaven sota les voltes per arrecerar-se de la pluja. 
 
 
FOTO: El grup a la cripta de l’església parroquial de Sant Miquel, davant les 
relíquies de Sant Celdoni i Sant Ermenter  
 

 
 
El Síndic de Greuges farà atenció personalitzada a Sant Celoni el proper dimarts 14 
de juny  
 
El Síndic visitarà Sant Celoni el dimarts 14 de juny al matí. Des del Centre de Formació i 
Ocupació Sax Sala (carrer Montserrat 28) atendrà a totes les persones que vulguin fer 
consultes o presentar queixes contra les administracions i les empreses que presten 
serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.). Per demanar visita, prèviament cal 
concertar l'entrevista trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un missatge a l'adreça 
electrònica sindic@sindic.cat 
 

 
 
 
Ordre del dia Ple municipal dimecres 8 de juny de 2 011 a les 21 h  
Sessió extraordinària amb un únic punt  
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior del Ple municipal, 
corresponent al dia 27 d’abril de 2011. 

 


