
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 29 de setembre de 2011  

 

• Es presenta la Tardor gastronòmica, una proposta pe r gaudir de la cuina del 
Baix Montseny durant tot l’octubre 

• Marduix Teatre presenta la segona part de l'especta cle sobre les faules de 
La Fontaine el proper dissabte 1 d'octubre. Els art istes que participen en 
l'exposició Anem a la Fontana sobre el fabulista francès comentaran les 
seves obres 

• Més d’un centenar de persones a les visites guiades  al patrimoni celoní 
• L’ajuntament organitza el divendres 7 d’octubre la Diada de la Gent gran a 

l’Ateneu amb l’objectiu de crear un espai de formac ió, reflexió i celebració  
• L’Ajuntament programa 3 nous tallers d’entrenament de la memòria 
• Aquest dissabte a l’Ateneu concert acústic i recita l de poesia amb en Paul 

Fuster i en Pau Gener  
 
 
 
Es presenta la Tardor gastronòmica, una proposta pe r gaudir de la cuina del Baix 
Montseny durant tot l’octubre 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb els restaurants i bars del municipi, 
organitza durant tot el mes d’octubre la Tardor gastronòmica.  Aquesta iniciativa 
s’emmarca en la difusió de la marca Sant Celoni. Bosc, cuina i patrimoni, que recull els 
elements que defineixen l’atractiu turístic de la vila i, dels quals, segons l’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño, “la gastronomia n’és un dels principals.”  En aquest sentit, 
segons va explicar ahir en roda de premsa el regidor de Promoció Econòmica, Jaume 
Tardy, “la iniciativa s’emmarca en la voluntat dinamitzado ra del poble, del sector de 
la restauració i de també de forma indirecta del co merç”. Es tracta de “fer promoció 
del municipi cap enfora i també per la gent de Sant  Celoni i del Baix Montseny” .   
 
La cuina del Baix Montseny, molt vinculada als productes que ens ofereix el nostre 
territori, com són els bolets i la castanya, és un referent que al llarg de l’any atreu a 
moltes persones que venen a assaborir-la i gaudir-la. Segons van explicar dos dels 
restauradors participants, Esteve Tayeda i Pere Espinosa, “si a l’estiu els Tastets 
omplen la plaça de la Vila, durant el mes d’octubre , una època en què molta gent 
puja cap al Montseny, s’ha d’intentar que s’aturin a Sant Celoni i gaudeixin de la 
Tardor gastronòmica”.  
 
Activitats diverses: tallers, concurs, menús, xerrades... 
La Tardor gastronòmica és una proposta àmplia on tothom hi pot trobar alguna activitat a 
la seva mida: mercat de productes del Baix Montseny, concurs de cuina, cuina en 



directe, tallers per a infants, mostra de tapes, degustació de platets de tardor i vins, 
xerrades, demostracions de disseny de pastissos, curs d’iniciació al món dels bolets, 
sopar- maridatge, festa de la cervesa i un menú especial pels sopars d’octubre...  Podeu 
consulteu el detall del programa a www.santceloni.cat/tardorgastronomica 
 
 
Degustacions de tapes, vins i platets de tardor  
La tarda del divendres 15 d’octubre, la plaça de la Vila acollirà una mostra de tapes dels 
bars de Sant Celoni. Adquirint un tiquet de 5 euros, els assistents podran degustar 3 
tapes i 2 begudes, amenitzats per una actuació musical. El dissabte a la tarda, diversos 
cellers de les denominacions d’origen Alella i Pla de Bages oferiran tastos de vins 
acompanyats de platets de tardor elaborats per restauradors de Sant Celoni, que els 
assistents podran degustar adquirint un tiquet de 6 euros, acompanyats de l’animació 
musical a càrrec de Jazz Dream. 
Bars i restaurants participants: Tramuntana, La pipeta, La Volta, Diari de Sança, 
Cabernet, El Celler, Restaurant del Mètric, Els Avets, La Parra, Syrah 
  
Menús amb productes de la terra durant tot l’octubre 
 
Onze restaurants celonins participen a la Tardor gastronòmica 2011 oferint cada vespre 
del mes d’octubre un menú especial, amb un preu que oscil·la entre els 18 i els 22 euros, 
elaborats amb productes del nostre territori.  L’Ajuntament ha editat un desplegable amb 
la informació de cada menú i el preu. A més, si feu servir el carnet de participació i 
degusteu quatre menús durant el mes d’octubre, podreu gaudir d’un sopar gratis durant 
el mes de novembre en qualsevol dels restaurants participants. Podeu consultar els 
menús a 
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/agenda/2011/Restaurants_Tardor_gastronomica.pdf 
Els restaurants participants són: Aroma, Bamassa, Cabernet, El Cruce, El Rebost, Els 
Avets, La Fonda, La Masia, La Parra, Syrah, Tastacel.  
 
 
Concurs de cuina sobre el bolet i la castanya 
 
El dissabte 8 d’octubre a la plaça de la Vila, totes les persones que vulguin poden 
participar al concurs de cuina La tardor a la cuina: el bolet i la castanya. Els participants 
han de portar el plat cuinat, així com la descripció de la recepta. Tots els plats 
s’exposaran al públic abans que el jurat, format per professionals de la gastronomia de 
Sant Celoni, faci públic els guanyadors del concurs. El mercat municipal de Sant Celoni i 
Sant Celoni Comerç ofereixen vals de compra de 60 i 30 euros per al primer i segon 
classificat de cada categoria: bolet i castanya. Consulteu les bases a: 
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/agenda/2011/Concurs_cuina.pdf 
 
 
 
 

Marduix Teatre presenta la segona part de l'especta cle sobre les faules de La 
Fontaine el proper dissabte 1 d'octubre a les 7 de la tarda  

El col·lectiu d’artistes que participen a l'exposic ió Anem a la Fontana comentaran 
les seves obres el mateix dissabte a les 5 de la ta rda 

El proper dissabte 1 d'octubre a les 7 de la tarda es presentarà la segona part de 
l'espectacle Origanum Majorana, que la companyia de titelles Marduix  ha preparat a 
l'entorn de les faules de Jean de La Fontaine, a la capella de Sant Martí de Pertegàs, a 



la Rectoria Vella. La primera part de l'espectacle es va presentar el 10 de setembre amb 
un gran èxit de públic.  

Les faules que representaran els Marduix en aquesta ocasió són: El lleó i el ratolí; El 
colom i la formiga; El renard i la cigonya; El corb i la guilla; El vilatjà que busca el seu 
vedell; El cérvol que es veu dins l'aigua; La llebre i la tortuga; Les dones i el secret; El 
clergue i la mort; La lletera i el pot de llet; La serventa justificada i L'avar. 

Dibuixos i siluetes: Martí Pey  
Escenografia: Joana Clusellas  
Música: Cesc Miralta  
Direcció: Jordi Pujol  
Actors: Joana Clusellas i Jordi Pujol  

Prèviament, a les 5 de la tarda, els artistes que participen a l'exposició Anem a la 
Fontana, exposició col·lectiva sobre les faules de Jean de la Fontaine, comentaran les 
seves obres. Es tracta de Martí Pey, Carles Puche, Glòria Auleda, Xavi Plana, Claude 
Famechon, Joana Vilela i Ramon Galí. 

L'exposició romandrà oberta al públic fins el 23 d'octubre a la Rectoria Vella. L’horari de 
visita és feiners i dissabtes de 5 a 8 del vespre; diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del 
migdia i de 5 a 8 del vespre; dilluns tancat.  

 
Més d’un centenar de persones a les visites guiades  al patrimoni celoní  
 
Més d’un centenar de persones van participar a les dues visites guiades pel patrimoni 
celoní dins les Jornades Europees del Patrimoni del darrer cap de setmana.  Dissabte 
24, malgrat el mal temps, unes 30 persones es van animar a fer la visita del Sant Celoni 
medieval, que començava a Sant Martí de Pertegàs (la parròquia primitiva del poble, 
situada al parc de la Rectoria Vella); continuava per la Força o muralla medieval que 
protegia el primer nucli urbà de la vila (format a l’entorn de la capella de Sant Celdoni i al 
peu del camí ral), amb les seves torres i fossats, i acabava a la capella romànica de Sant 
Ponç, que era l’església de l’hospital de leprosos de la vila. El diumenge a la tarda, en 
canvi, va fer un dia agradable i assolellat, que es va traduir en una major afluència de 
visitants: més de 70 persones, entre petits i grans. Després de les explicacions de 
l’esplèndida façana barroca (1762), decorada amb els esgrafiats més destacats de 
Catalunya, es va visitar l’interior del temple i els visitants van poder accedir als 
passadissos que hi ha sobre les capelles laterals, el cor i , finalment, pujar a la torre del 
campanar, per fruir d’unes vistes esplèndides de la vila.  
 
 
 
L’ajuntament organitza el divendres 7 d’octubre la Diada de la Gent gran a l’Ateneu 
amb l’objectiu de crear un espai de formació, refle xió i celebració   
 
En aquest sentit, el matí, de les 10.30 a les 13.30 h s’ha programat a la Sala Petita una 
jornada al voltant dels Drets de les persones grans , orientada a professionals dels 
àmbits social, sanitari, jurídic, de seguretat i polític del Baix Montseny. La presentació de 
la jornada anirà a càrrec de l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño  i de la regidora de 
Gent gran, Magalí Miracle i tot seguit el president de la Comissió dels Drets de la Gent 
Gran, Jordi Muñoz Iranzo parlarà sobre el drets de les persones grans. A continuació 
tindrà lloc la xerrada sobre el dret a una mort digna amb la participació de la Dra. 



M.Josefa Condom de l’equip PADES,  Beatriz  Ferrer, notària  de Sant Celoni  i  Gustavo 
Subirats, secretari  de l’associació el Dret a morir dignament. 
Les inscripcions per aquesta jornada oreientada als professionals cal fer-la abans del 4 
d’octubre a:  www.santceloni.cat/diadagentgran o bé al telèfon 938641212.  
 
A les 4 de la tarda, a la mateixa Sala Petita de l’Ateneu, xerrada oberta a tothom: La 
jubilació i la vellesa, un repte personal a càrrec de Merche Fernández, treballadora Social 
de la Creu Roja.  
 
La diada acabarà amb un acte més lúdic, ball i berenar per a tots els assistents a partir 
de les 17.30 h a la Sala gran de l’Ateneu.  
 
 
 
L’Ajuntament programa 3 nous tallers d’entrenament de la memòria  
 
Durant el proper mes d’octubre s’iniciaran tres nous  tallers d’entrenament de la memòria. 
El primer d’ells adreçat a la gent gran de la Batllòria s’iniciarà a mitjans d’octubre al 
Centre cívic Les Casetes i les persones interessades han d’inscriure’s allà mateix; el 
segon s’ofereix a l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny de cara                        
als seus associats. 
La novetat del tercer taller programat, que es realitzarà a l’Àrea de Comunitat, és que 
s’ofereix a persones entre 60 i 70 anys que treballaran aspectes d’atenció, memòria, 
agilitat mental i fluïdesa verbal. Cal apuntar-se a l’Àrea de comunitat (tel 93 864 12 12 
comunitat@santceloni.cat). 

 
 

Aquest dissabte a l’Ateneu concert acústic i recita l de poesia amb en Paul Fuster i 
en Pau Gener  

 
Dissabte, a partir de les 10 de la nit a la Sala Petita del Teatre Ateneu de Sant Celoni, 
concert acústic i recital de poesia amb Paul Fuster i Pau Gener. Com ells mateixos 
expliquen, Fuster i Gener  van viure junts durant un mes en un autobús, a Brooklyn, Nova 
York. La seva col·laboració artística va anar més enllà de l’art, vivències, cançons, 
poemes... tot plegat va donar lloc a discs i llibres ja editats i publicats per ambdós en els 
darrers anys.  
Ara, els dos amics es reuneixen per oferir una nit emotiva a força de paraula i de melodia 
propera. El poeta celoní Pau Gener jugant a casa, celebrant la companyia amb els seus 
conciutadans. El cantautor Paul Fuster, nascut a Minesotta però d’origen català oferint la 
seva irrepetible singularitat. Una nit per deixar volar a la imaginació, riure una mica, 
reflexionar, evocar els nostres paratges col·lectius i poder intentar finalment de sentir-nos 
humanitzats i més a prop de qui tinguem al costat. 
Les entrades valen 3 euros i es vendran una hora abans de l’espectacle a les taquilles 
del Teatre Municipal Ateneu.  
 

 
 

 
 


