
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 14 de juliol 

 

 

• Es convoca el primer concurs de grafits a Sant Celo ni en el marc de la Festa 
Major. Les inscripcions comencen el 18 de juliol i es tancaran el 19 d’agost  
 

• Punt 7 ràdio emetrà la setmana vinent una entrevist a a l’alcalde Joan 
Castaño. Durant uns 40 minuts l’alcalde parla dels temes més importants 
que afecten Sant Celoni  

 

Es convoca per primera vegada un concurs de grafits  a Sant Celoni en el marc de 
la Festa Major  
Les inscripcions comencen el 18 de juliol i es tanc aran el 19 d’agost 
 
BASES DEL CONCURS 
L’objectiu del nou concurs Els grafits de Sant Celoni és promocionar i difondre els artistes 
locals i del Baix Montseny.  

 
PARTICIPANTS 
Hi pot participar qualsevol persona o col·lectiu del Baix Montseny. Entenem per Baix 
Montseny les 15 poblacions següents: Breda, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, 
Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni i Sant Pere de 
Vilamajor, Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i 
Sant Celoni; si es tracta d’un col·lectiu,  com a mínim 1 dels seus membres haurà de ser 
d’alguna d’aquestes poblacions.  
 
SELECCIÓ DE GRUPS I DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS 
De tots els grups inscrits, el jurat del concurs en seleccionarà 3; selecció que es farà a 
partir dels projectes presentats per cada un d’ells. 
 
Qualsevol situació no prevista a les bases, serà resolta a criteri de l’organització. 
 
PREMI 
El premi del concurs consistirà en pintar els grafits escollits, els dies de Festa Major de 
setembre de 2011, durant el dia, als espais seleccionat per aquesta edició. 
 
L’organització determinarà l’hora i lloc en què es pintarà cada grafit.  
 
L’organització proporcionarà el material necessari. 
 



JURAT 
El jurat del concurs estarà format per persones vinculades al món de les arts plàstiques i 
visuals que valoraran la qualitat, la composició i l’originalitat de cada projecte.  
 
INSCRIPCIONS 
Les inscripcions es faran a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana, c. Campins, 24 de Sant 
Celoni), de dilluns, 18 de juliol,  a divendres 19 d’agost, de dilluns a divendres, de 2/4 de 
9 del matí a 2/4 de 3 del migdia.  
 
Per inscriure’s s’haurà d’entrar una instància especificant-hi: 

• Dades de la persona que s’inscriu o col·lectiu (nom i cognoms, telèfon de 
contacte, adreça postal i de correu electrònic) 

• Títol del projecte 
• Imatge a pintar 
• Llitat de material necessari  
• I breu descripció de com es vol desenvolupar el grafit (quanta gent hi participarà, 

etc.) 
 
 
 

Punt 7 ràdio emetrà la setmana vinent una entrevist a a l’alcalde Joan Castaño   
Durant uns 40 minuts l’alcalde parla dels temes més  importants que afecten Sant 
Celoni  
 
L’emissora municipal Punt 7 ràdio emetrà la setmana vinent una entrevista amb l’alcalde 
Joan Castaño, la primera d’aquesta legislatura. Un mes després d’accedir a l’alcaldia, 
Joan Castaño parla amb la periodista Gemma Pascual de diversos temes d’interès per la 
ciutadania de Sant Celoni: ocupació, formació, turisme, infraestructures, serveis, 
aparcament, l’Hospital, el Museu del Bosc.. en una conversa distesa d’uns 40 minuts de 
durada. L’alcalde explica les prioritats del nou equip de govern en un marc de contenció 
econòmica.  
 
L’entrevista s’emetrà dimarts 19 de juliol a les 21 h i diumenge 24 de juliol a les 14 h a 
través del 107.7 de la FM i a través del servei de ràdio a la carta a 
www.santceloni.cat/radio. 


