
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 5 d’octubre de 2011  

 
• 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. 
Més de 40 professionals ja estan inscrits a la sess ió formativa del matí  
 

• Mercat de productes del Baix Montseny i Concurs de cuina sobre el bolet i 
la castanya aquest dissabte, dins el programa de Ta rdor gastronòmica. 11 
restaurants ja han començat a oferir uns menús espe cials cada vespre per 
sopar amb productes del territori 

• Signatura de la pròrroga del conveni de l'Oficina d 'Habitatge del Baix 
Montseny. L’acte de signatura va tenir lloc dilluns  4 d’octubre per part dels 
alcaldes de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa  Maria de Palautordera 

• Comença la programació Entrefestes, una oferta musi cal variada. L’Any 
Rafael Ferrer i Maria del Mar Bonet entre els 5 esp ectacles programats  
 

• Més de 30 col·laboradors fan possible la nova progr amació de Punt 7 ràdio. 
Aquesta setmana han començat alguns dels espais que  s’aniran desplegant 
al llarg de l’octubre 
 

 
 
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  
 
Més de 40 professionals ja estan inscrits a la sess ió formativa del matí  
 
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, reflexió i celebració. El matí tindrà lloc una 
sessió formativa per a professionals i a la tarda, una xerrada oberta a tothom i tot seguit 
un acte més lúdic amb ball i berenar.  La jornada compta amb la col·laboració de l’Esplai 
de la Gent Gran, Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny  i l’Hospital de Sant Celoni.  
 
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. De moment, més de 40 professionals ja 
han confirmat la seva assistència. 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. 
 
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.  
 
 
 
Mercat de productes del Baix Montseny i Concurs de cuina sobre el bolet i la 
castanya aquest dissabte, dins el programa de Tardo r gastronòmica  
 
11 restaurants ja han començat a oferir uns menús e specials cada vespre per 
sopar amb productes del territori 
 
Aquest dissabte, la plaça de la Vila s’omplirà d’activitat amb la Tardor gastronòmica.  
Concretament, de les 10 del matí a les 20.30 h hi haurà Mercat de productes del Baix 
Montseny: embotits, làctics i formatges, herbes i conserves, pa, coques i xurros i altres 
productes elaborats al Montseny. De 12 a 13 h, mostra de plats participants i lliurament 
de premis del 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 
 
11 restaurants ofereixen uns menús especials cada v espre d’octubre per sopar 
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.  
 
Les activitats de la Tardor gastronòmica no s’aturen i dimecres 12 d’octubre tindrà lloc 
una demostració de cuina en directe  per part d’alguns restauradors celonins al carrer 
Anselm Clavé, de 10 a 12 h i a la tarda, de 17 a 19 h, un taller de cuina per a nens i 
nenes de 4 a 12 anys  que se centrarà en l’elaboració d’una coca de recapte per 
observar, experimentar i descobrir el que mengem. Les inscripcions cal fer-les a l’OAC.  
 
La tarda del divendres 14 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 
 
Tota la programació a:  www.santceloni.cat/tardorgastronomica 
 
 
 
 
Signatura de la pròrroga del conveni de l'Oficina d 'Habitatge del Baix Montseny  

L’acte de signatura va tenir lloc dilluns 4 d’octub re per part dels alcaldes de Sant 
Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palauto rdera 

Els ajuntaments de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera van 
signar dilluns 3 d’octubre la pròrroga del conveni de col·laboració per l’establiment de 
l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny amb durada fins el desembre de 2015. Des del 
maig de 2009, l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny ofereix a la ciutadania serveis 
d'informació i assessorament general sobre habitatge, assessorament i gestió en matèria 
de borsa d'habitatges de lloguer social i jove i tramitació dels ajuts al pagament del 
lloguer, a la rehabilitació d'habitatges i edificis i al control de l'habitabilitat. 

L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny compta amb l’adhesió dels municipis següents: 
Breda, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Riells i Viabrea, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba 
Saserra.  

(S’adjunta imatge de la signatura de la pròrroga a la Sala de plens de l’Ajuntament de 
Sant Celoni)  
 
 
Comença la programació Entrefestes, una oferta musi cal variada  
L’Any Rafael Ferrer i Maria del Mar Bonet entre els  5 espectacles programats 
 
Aquest dissabte 8 d’octubre s’inicia a l’Ateneu el quart cicle de concerts Entrefestes 
organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni amb una oferta musical molt interessant i 
variada. Com a novetat aquest any els concerts començaran dues hores abans de 
l’horari habitual i  l’hora d’inici serà a les 20 h per donar més facilitats al públic més jove i 
al públic familiar.  
 
El concert inaugural està emmarcat dins l’Any Rafael Ferrer , i anirà a càrrec del pianista 
Jordi López i Roig i del quartet de violes format  per Laia Capdevila, Maria Amorós, Pere 
Nolasc i Joana Fugaroles,  i constarà de diverses obres del compositor celoní  i 
composicions d’alguns dels seus  mestres: Lluís Millet, Eduard Toldrà. 
 
El segon concert, el 21 d’octubre, és una proposta en clau de Jazz interpretat per D-Sax-
Tres, un quartet de saxofonistes : Josep Maria Aparicio, Sergi Rovira, Toni Pola i Víctor 
Bauza, acompanyats del  baixista Vicenç Mas i del bateria Roger Bas. La sessió 
recorrerà estils tant diferents com el  Barroc, el Swing, el Tango o la música Electrònica. 
 
El tercer, dissabte 5 de novembre, és una insòlit treball de l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà que, dirigida per Carles Coll, proposa una vetllada musical  en clau d’humor. 
 



El 19 de novembre arribarà el quart concert del cicle, es tracta de  l’espectacle Blaus de 
l’ànima,  on Maria del Mar Bonet i Manel Camp commemoren  els 20 anys de la seva 
exitosa tanda de recitals al Teatre Lliure de Gràcia. Serà un concert on es combinaran 
els aires mediterranis de la cantant mallorquina amb la vesant més jazzística del  mestre 
Manel Camp . 
 
Finalment l’Entrefestes d’enguany acabarà el 2 de desembre amb un concert de Música 
de Cambra interpretat per membres de l’Associació Catalana d’intèrprets de Música 
Clàssica. Aquest cinquè concert pertany al Cicle “Anna Ricci en gira” on una sèrie 
d’instrumentistes catalans de relleu ofereixen concerts de cambra a diferents punts de la 
geografia catalana. 
 
 
ENTRADES ENTREFESTES 
 

• Públic general      10 € 
• Menors de 14 anys o majors de 65    5 € 
• Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove  5 €  
• Menors de 2 anys     gratuït 

 
VENDA D’ENTRADES 
 
A partir de dilluns, 3 d’octubre, al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h,  a través de targeta de crèdit o efectiu. 
 
Mitja hora abans de cada espectacle, a les taquilles del Teatre Municipal Ateneu. 
  
 
 
Més de 30 col·laboradors fan possible la nova progr amació de Punt 7 ràdio  
Aquesta setmana han començat alguns dels espais que  s’aniran desplegant al llarg 
de l’octubre 
 
Dilluns 3 d’octubre ha començat la nova programació de l’emissora local Punt 7 ràdio que 
enguany compta amb més de 30 persones col·laboradores. De dilluns a divendres, a 
partir de les 9 del vespre s’emet la graella de programes, enguany amb molts novetats 
que s’aniran desplegant els propers dies.  
 
Algunes de les novetats són el programa magazine d’humor “No direm res” , conduït 
pels celonins Marçal Draper i Paula Vallejo. S’emetrà els divendres a les 9 del vespre i es 
reemetrà els dimarts a les 11 de la nit. Una altra novetat serà l’espai “Ones hertzianes”  
presentat per en Carlos Leal. Hi podrem escoltar música electrònica d’alt nivell els 
dimarts a les 10 de la nit i els divendres a les 11.  A més, els diumenges a ¾ de 9 del 
vespre, emetrem contes pels més petits  de la casa. “Contes per somiar” vol acabar el 
cap de setmana amb un ambient distès i relaxant pels nens i nenes.  
 
Pel que fa a la resta de la graella, continua els dilluns i dimecres el programa Tirant de 
llibres,  els dimarts i dijous Cinèfils en acció  amb Laura Matallana i els seus 
col·laboradors. Núria Lleonart continuarà amb l’Habitació dels pares  on es tractarà de 
les relacions dels pares, mares amb els fills i filles de totes les edats, així com també es 
parlarà algun dia amb les àvies i avis. El podrem escoltar els dimecres a les 9 del vespre 
i els divendres a les 10 de la nit. A més, aquest any s’incorpora una novetat, els contes 
per a adults que serviran per tancar el programa.  
 



Els dijous  a les 10 de la nit i els diumenges al matí, torna Sardana a fons  amb Rafel 
Giménez. Els alumnes de l’Avet Roig continuaran oferint el programa Ràdio Efecte , de 
periodicitat variable.  
 
A part de tots aquests espais, Punt 7 ràdio segueix emetent els espais informatius Info 
7 les 8, a les 13.30 i a les 20.30 de dilluns a divendres. Com a novetat, aquesta 
temporada s’hi ha afeget petits espais complementaris de temàtiques diverses: 
recomanacions literàries, un espai culinari centrat en les postres, consells de salut de la 
xarxa AUPA, etc.  
 
La graella de Punt 7 Ràdio es pot consultar al web santceloni.cat/radio. Els 
programes emesos també es poden descarregar a l’apa rtat de ràdio a la carta.  
 
 


