
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 15 de juny 

 

 
• El Banc d’Aliments de Sant Celoni organitza una rec apte aquest divendres i 

dissabte 
 

• Gairebé 190 esportistes seran premiats aquest diven dres al Podium 2011 
 

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

• La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte l’exposi ció de Joan Martínez 
Bruguera. Connexions (aquí i ara)  de pintura, gravat i escultura  
 

• Diumenge 19 de juny a les 11 del matí, Concert de m úsica coral de Rafael 
Ferrer amb els cors de l’Escola de Música i la Cora l Briançó 
 

• Ignation, Codi obert,  Flying renos i Mandanga a la  final del Sant Celoni 
Sona! Concurs 2011  
 

• La Batllòria celebra aquest diumenge la 60a Festa d e la Gent Gran 
 

• Trocateatre presenta l’obra de creació pròpia La cu a aquest dissabte a 
l’Ateneu  
 

• Hoquei d’alt nivell aquest cap de setmana a Sant Ce loni  
 

 
 
El Banc d’Aliments de Sant Celoni organitza una rec apte aquest divendres i 
dissabte  

El Banc d’Aliments de Sant Celoni, gestionat per Càrites, Creu Roja i l’Ajuntament, 
organitza per aquest divendres 17 de juny i dissabte 18 de juny una recapte d’aliments. 
Concretament es recull llegum, conserves de peix i oli. Divendres la recollida tindrà lloc a 
les seus de Càritas i Creu Roja i dissabte a la plaça de la Vila de 10 a 13.30 i de 16.30 a 
20 h. El Banc d’Aliments dóna servei a prop de 1.400 persones del municipi.  
 
 
 
 



Gairebé 190 esportistes seran premiats aquest diven dres al Pòdium 2011  
 
Uns 190 esportistes celonins rebran un reconeixement públic aquest divendres a la 
tercera edició de Pòdium, un acte adreçat a tota la comunitat esportiva celonina que al 
llarg de la temporada hagi obtingut resultats destacats en la seva disciplina. Pòdium 
tindrà lloc a la Rectoria Vella a 2/4 de 7 de la tarda. Entre les entitats que han mantingut 
un bon nivell de resultats hi ha el Club Atletisme Sant Celoni, la Penya barcelonista, el 
Club Esportiu Inacsa, el Club Patí Sant Celoni tant en l’apartat d’hoquei com de 
patinatge, així com l’Arc Sant Celoni. Els esportistes del Club Karate Just, la Petanca les 
Borrelles, el Club Petanca Sant Celoni i la Secció de vòlei del Club Esportiu Sant Celoni 
també seran guardonats durant aquest acte.  
 
Cada esportista d’aquests clubs que hagi mantingut una bona trajectòria durant el 2010-
2011 rebrà un record commemoratiu. També hi haurà un reconeixement pels presidents i 
entrenadors de les entitats esportives i tot plegat acabarà amb un refrigeri.  
 
 
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 educació 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  

 
 

 
 
La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte l’exposi ció Bruguera. Connexions (aquí 
i ara) de pintura, gravat i escultura  
 
A les 7 de la tarda d’aquest dissabte tindrà lloc la inauguració de l’exposició de Joan 
Martínez Bruguera, Pintura, gravat i escultura.  Es podrà visitar fins el 24 juliol i la visita 
comentada per part de l'artista serà dissabte 9 de juliol a les 7 del vespre. 
 
Joan Martínez Bruguera. Vaig néixer a Granollers l’any 1953 i resideixo al Baix 
Montseny, a Sant Esteve de Palautordera, des del juny de 2004. 
 
Em considero un artista multidisciplinari i crec que en la creació artística tot és vàlid. He 
begut dels mestres del passat i les diverses escoles artístiques són la meva base. 
 
L’obra que presento és la continuació de successives tendències de la meva trajectòria; 
hi ha una mena de connexió entre elles. Després de diverses etapes he arribat on sóc, 
ara i aquí: un món ple de simbolismes de pobles antics, conceptes i pensaments místics i 
màgics, de visions oníriques... El món dual és el protagonista de l’obra. La natura i 
l’artifici, entre objectes nous i vells, creació i destrucció, formen una barreja d’abstracció i 
formes de la vida. 
 
A l’exposició es poden veure principalment pintures, un munt de gravats i una petita 
mostra d’escultures. Veieu, palpeu, beveu, mengeu de tot l’Art, gaudiu de la mostra. 
     
Horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, dilluns tancat 
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. 
 
 
Diumenge 19 de juny a les 11 del matí, Concert de m úsica coral de Rafael Ferrer  
amb els cors de l’Escola de Música i la Coral Brian çó 
 
Aquest proper diumenge 19 de juny els Cors de l’Escola Municipal de Música, i la Coral 
Briançó, oferiran un concert a la Sala Gran de l’Ateneu de música coral del mestre  
Rafael Ferrer i Fitó. Aquest concert forma part de la programació que s’està fent durant 
tot aquest any amb motiu del centenari del naixement del músic celoní. 
 
En el concert hi podrem sentir des d’arranjaments molt senzills de cançons populars 
catalanes que interpretaran el Cor de petits i el Cor de mitjans, fins a cançons 
harmonitzades a quatre veus cantades per la Coral Briançó i per el Cor de Dones de 
l’escola de Música.   

 



 
Ignation, Codi obert,  Flying renos i Mandanga a la  final del Sant Celoni Sona! 
Concurs 2011  
 
Tal com estava previst, la setmana passada, el jurat del Sant Celoni Sona, va fer l’escolta 
dels dos temes presentats per cada un dels grup inscrits al concurs. Seguint els criteris 
anunciats a les bases del concurs, el jurat va valorar la qualitat vocal i/o instrumental, la 
composició i l’originalitat de les lletres dels temes presentats, deixant la valoració de la 
posada en escena pel dia de la final. 
Un cop escoltats tots, i després de debatre-ho, es va decidir que passaven a la final els 
següents grups: els Ignation, els Codi obert, els Flying renos i els Mandanga, tot i cal dir 
que aquests dos últims grups es van disputar el lloc a la final amb els Contiene Sulfitos, 
que van estar molt i molt a prop de passar-hi.  
Ara només queda decidir quin d’aquests 4 grups és el guanyador de l’edició d’enguany i, 
per tant, quin d’ells entra a enregistrar a l’estudi de gravació 5 temes. Això, se sabrà el 
proper dissabte, 16 de juliol, a partir de les 11 de la nit, a la plaça de la Biblioteca de Sant 
Celoni, on hi tindrà lloc la Final.  
            
 
La Batllòria celebra aquest diumenge la 60a Festa d e la Gent Gran  
 
El Patronat Local de la Gent Gran organitza aquest diumenge 19 de juny a la Batllòria la 
60ena Festa de la Gent Gran amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni. A les 
12 del migdia, a la plaça de l’Església, tindrà lloc una audició de sardanes amb la cobla 
La principal de Banyoles; a ¼ de 3, al menjador de l’escola, dinar de germanor i en 
acabar, cloenda de l’acte per part de les autoritats, repartiment d’obsequis i tot seguit 
animat ball de Fi de festa amb l’organista Jesús Frigolé. 
 

 

Trocateatre presenta l’obra de creació pròpia La cu a aquest dissabte a l’Ateneu  
 

La Sala Petita de l’Ateneu acollirà aquest dissabte l’estrena de La cua, una obra creació 
pròpia de Trocateatre dirigida per Anna Capacés. 
 
Li fa mal el cap? Posi's a la cua. Porta uns papers? Posi's a la cua. Té una crítica social? 
Posi's a la cua. N'està fart de fer cua? Posi's a la cua. 
La cua és un símbol de civilització i ordre que contrasta amb els seus dos propòsits, 
organitzar el desordre i desesperar a qui espera. La cua fa que les individualitats 
desapareixin i aparegui la unitat. A la cua es tracten temes d'absoluta actualitat com la 
prohibició de fumar, la manca de feina, la pobresa social, la mentida...  
Un muntatge nascut d’improvisacions sobre inquietuds reals dels propis actors i actrius 
on us convidem a descobrir què passa quan et poses a la cua. 
 
Intèrprets:  Montse Gil, Cristina Fernandez, Frank Gonzalvo, David Chaves, Montse 
Roig, Inés Dalmau, Cristina Fugarolas, Alba Planells , Sarai, Sonia Garcia , Pep Tarragó, 
Lola Pérez, Ana Maria, Helena Baquero i Laura Martino 
 
Durada : 1 hora 
 
 
 
 
 



Hoquei d’alt nivell aquest cap de setmana a Sant Ce loni  
 
Sant Celoni acollirà la final d’hoquei de veterans dels grups A i B aquest cap de setmana. 
Divendres a 2/4 de 9 del vespre començarà la primera semifinal del grup A on jugaran el 
Blanes i el Mollet i a ¾ de 10 del vespre a la pista coberta del camp municipal d’esports 
l’equip d’hoquei de veterans del Barça disputarà l’altra semifinal.  
 
Dissabte es jugarà la final del grup A amb els equips que guanyin els partits del 
divendres i la del grup B on el Sant Celoni s’enfrontarà al Congrés. Els celonins han fet 
molt bona temporada i estan en segon lloc de la classificació, cosa que suposa pujar al 
grup A, la categoria més alta possible. 
 
La final del grup a de dissabte es disputarà a ¾ de 8 del vespre a la pista coberta i la del 
grup B començarà a 2/4 de 7 de la tarda. 
 


