
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 4 de novembre de 2011  

 

 

• Les Festes de Sant Martí aposten per la creació loc al  
 

• Acte d’homenatge a Santi Santamaria aquest  divendr es 4 de novembre 
organitzat per la revista ‘Vallesos’ i l’Ajuntament  de Sant Celoni. A les 7 de 
la tarda a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis 

• Joan Castaño és un dels 100 alcaldes del Consell de  Governs Locals que ha 
de permetre acostar els municipis a la Generalitat de Catalunya 
 

• Càritas parroquial signa un conveni de col·laboraci ó amb l’Ajuntament en el 
marc del Pla Educatiu d’Entorn per oferir reforç es colar a alumnes amb 
situació socioeconòmica desfavorida 
 

• Les AMPAS del municipi incrementen notablement el n ombre d’activitats 
extraescolars i  la participació d’infants i joves 
 

• Punt 7 Ràdio entrevista als 4 grups polítics amb re presentació al consistori. 
L’espai serà setmanal i s’emetrà cada dimarts de no vembre a les 21 h 
 

• Trobada a Sant Celoni de l’Associació de borniches de Catalunya  
 

• Música clàssica teatralitzada amb clau d’humor surr ealista empordanès, 
aquest dissabte a l’Ateneu dins la programació Entr efestes 

 
• Els Barrufets tanca aquest dissabte la quarta edici ó del Cicle de Cinema 

Infantil en Català a Sant Celoni 
 
 

 
 
 
Les Festes de Sant Martí aposten per la creació loc al  
 
Les Festes de Sant Martí d’enguany aposten fort per la creació local. Així ho van 
confirmar ahir l’alcalde Joan Castaño i  la regidora de Cultura, Júlia de la 
Encarnación a la presentació del programa de Festes. En aquest sentit, Joan 
Castaño va parlar de “festa major petita, però gran per la quantitat d’a ctivitats 
programades i sobretot gran per la implicació de pe rsones i entitats”.    
 
 



Segons va explicar la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, “aquestes 
festes que sempre han tingut una vessant més cultur al que les d’estiu, són una 
magnífica oportunitat per donar a conèixer i posar en valor la rica creació 
artística de la nostra comarca.   
 
En aquesta línia, en l’àmbit de les arts visuals s’enceta una nova etapa amb el concurs 
de grafits, l’Expressat arriba a l’onzena edició, s’inaugurarà l’obra guanyadora del 
concurs ràpid de fang de l’Art al Carrer 2008 i es durà a terme el I Concurs de pintura 
ràpida...  Aprofitarem també per conèixer més de la nostra història  així el diumenge 
dia 13 es fa una xerrada de Joan Portals sobre les Fortificacions i altres aspectes inèdits 
de la tercera guerra Carlina a Sant Celoni, tret d’un treball publicat al volum 26 de les 
Monografies del Montseny.  
 
En l’àmbit de la creació local s’inscriu la presentació de l’obra de teatre la Cantina de la 
recent creada Associació de teatre, dansa i música, espai de creació del Baix Montseny. 
Segons va explicar una dels seus components, Marta Álvarez, la Cantina és el seu 
primer treball “a partir d’una història inèdita i amb la implicac ió de moltes persones, 
de moltes disciplines i  de totes les edats de Sant  Celoni i del Baix Montseny”;  
L’obra es representarà a l’Ateneu divendres 11 de novembre a les 10 la nit i té una 
durada d’una hora i deu minuts.  
 
Durant les festes també es presentarà l’edició de dos nous números  de la col·lecció 
Anatomia del còmic celoní , el 8 i el 9,  en aquesta ocasió per part d’Oriol Quin i Edu 
Cereza;  Segons va explicar Oriol Quin, ha retornat al còmic després de força anys 
dedicat al disseny i ho ha fet “amb un estil d’il·lustració infantil i juvenil per ò de 
temàtica adulta”.  Des de l’abril de 2007, l’Ajuntament de Sant Celoni edita la col·lecció 
“Anatomia del còmic celoní”, que aplega un conjunt de revistes que recullen còmics i 
il·lustracions que s’han fet a Sant Celoni i al Baix Montseny des dels anys seixanta fins a 
l’actualitat.  
 
Tot i que la creació artística local serà l’eix central de la festa també s’han programat  
altres actes i concerts com l’actuació de Lax’n’busto el dissabte dia 12 amb un concert 
familiar a les 7 de la tarda i un segon concert a les 11 de la nit a l’Ateneu. També es 
mantenen els actes tradicionals de sempre, com l’esmorzar popular, la cercavila de 
gegants i capgrossos, espectacles i atraccions per al més petits a la plaça de la Vila, la 
Fira Artesana... 
 
De fet, segons va afirmar la regidora de Cultura, “són 28 actes, igual que l’any passat 
però amb un 30 % de reducció del pressupost que est à al voltant dels 20 mil 
euros”. En paraules de la regidora, “hem aconseguit fer de la necessitat virtut ”  i en 
aquest sentit va voler destacar “la feina dels tècnics municipals que s’esforcen p er 
tal de que la situació no tingui repercussió en la qualitat del que programem, dels 
artistes locals disposats a col·laborar i de les en titats del municipi que conscients 
de la situació fan mans i mànigues per continuar, t ot i les dificultats, dinamitzant el 
municipi”. 
 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti 

 
 

Acte d’homenatge a Santi Santamaria aquest  divendr es 4 de novembre organitzat 
per la revista ‘Vallesos’ i l’Ajuntament de Sant Ce loni  
A les 7 de la tarda a la Sala Bernat Martorell de C an Ramis 
 
El gran cuiner celoní Santi Santamaria , traspassat el 16 de febrer passat, serà 
homenatjat el proper divendres 4 de novembre, en un acte que tindrà lloc a Can Ramis 



(Sala Bernat Martorell), a les 7 del vespre, organitzat conjuntament per la revista-llibre 
Vallesos  Gent, Terra i Patrimoni i l'Ajuntament de Sant Celoni.  
L'acte comptarà amb la participació de la filla del reconegut xef de Can Fabes, Regina 
Santamaria, el director actual del restaurant, Xavier Pellicer; el naturalista Martí Boada;  
la periodista Montserrat Ponsa; el fondista Ramon Parellada i el restaurador Ramon 
Grivé , entre altres, que glossaran especialment el perfil humà i l’arrelament al Montseny i 
al Vallès de qui va passejar amb tot l’honor el nom de Sant Celoni arreu del món. Clourà 
l'acte l'alcalde Joan Castaño . 
 
A l'inici de l'acte el músic romancer Jaume Arnella  i el ballarí i coreògraf Joan Serra  
interpretaran el Ball d'Homenatge que van idear inspirant-se en la música del Ball de 
Gitanes de Sant Celoni. A semblança de l’aurresku basc, és un ball cerimonial breu que 
es basa en els punts centrals i la gestualitat de la dansa d'arrel tradicional catalana, amb 
un aire de modernitat. 
 
L’acte servirà també per presentar a Sant Celoni la revista-llibre Vallesos. Gent, Terra i 
Patrimoni una singular revista-llibre de 140 planes, per ser col·leccionada, que surt dos 
cops a l’any i tracta continguts perdurables. Es troba a la venda a les principals llibreries 
dels pobles i ciutats del Vallès així com als establiment Bonpreu i Esclat vallesans.  
 
 

Joan Castaño és un dels 100 alcaldes del Consell de  Governs Locals que ha de 
permetre acostar els municipis a la Generalitat de Catalunya  
 
L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, és un dels 100 alcaldes que formen part del 
Consell de Governs Locals que es va constituir el passat 27 d’octubre al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
  
El Consell de Governs Locals representarà els interessos dels ajuntaments davant la 
Generalitat de Catalunya i suposa un impuls del municipalisme. El Consell ha de servir 
per desenvolupar la Llei de Governs Locals i garantir i millorar el finançament pels 
ajuntaments.   
 
Els cent alcaldes del Consell han estat escollits en funció dels resultats de les municipals 
i no poden ser diputats del Parlament. Set d’aquests alcaldes són membres nats: els 
quatre presidents de les diputacions provincials, els dos presidents de les entitats 
municipalistes i l’alcalde de Barcelona. Els 93 alcaldes restants són designats pels partits 
polítics (37 CiU, 30 PSC, 10 ERC, 8 PP i 8 ICV).  
  

 
 
Càritas parroquial signa un conveni de col·laboraci ó amb l’Ajuntament en el marc 
del Pla Educatiu d’Entorn per oferir reforç escolar  a alumnes amb situació 
socioeconòmica desfavorida  
 
 
Dimecres 2 de novembre Càritas parroquial i l’Ajuntament de Sant Celoni van signar un 
conveni de col·laboració per oferir classes de reforç escolar a alumnes amb situació 
socioeconòmica desfavorida. 
 
La comissió social dels centres educatius decidirà els alumnes que hi participen i es 
signarà una carta de compromís amb les famílies d’aquests alumnes per garantir que 
treuen el màxim profit del recurs que se’ls ofereix. 
 



Malgrat les retallades que en aquests darrers anys ha patit el Pla Educatiu d’Entorn de 
Sant Celoni, des de l’àmbit d’educació del municipi s’estan cercant recursos i s’estan fent 
tots els esforços possibles perquè els centres educatius i, sobretot, els infants i joves 
amb més dificultats rebin el suport que necessiten per millorar les seves oportunitats. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament valora molt positivament la col·laboració amb Càritas 
parroquial per fer reforç escolar a infants i joves amb situació socioeconòmica 
desfavorida. Per la seva banda, Càritas parroquial vol proporcionar a l’alumnat que viu en 
un entorn sociocultural desafavorit unes condicions que l’ajudin al seguiment del 
currículum escolar, a adquirir hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar 
i a aprofitar totes les oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament 
personal. Amb aquesta acció es vol potenciar la igualtat d’oportunitats de tot l'alumnat i 
afavorir el seu èxit escolar i personal.  
 
La solidaritat de voluntaris i  voluntàries desinteressats i d’entitats i societat civil és clau 
per tirar endavant iniciatives com aquesta que ofereixen a molts infants i joves 
oportunitats de millora que d’altra manera no tindrien.  
 
Les persones que vulguin col·laborar com a voluntaris en el projecte es poden posar en 
contacte amb la Rectoria Vella 93 864 12 13. 
 
 
 
Les AMPAS del municipi incrementen notablement el n ombre d’activitats 
extraescolars i  la participació d’infants i joves  
 
El passat dimecres 26 d’octubre les AMPAs del municipi es van reunir en el marc del Pla 
Educatiu d’Entorn per valorar les actuacions que s’han iniciat el curs 2011 – 2012. Cal 
destacar l’increment del nombre d’activitats que s’ofereixen i el notable augment de 
participació d’infants i joves. Aquest èxit ha estat possible gràcies a l’esforç que han fet 
les AMPES per garantir un bon nivell de qualitat i a preus assequibles tot i les retallades 
econòmiques del Pla Educatiu d’Entorn. 
  
L’Ajuntament valora molt positivament l’esforç del teixit social, en aquest cas les AMPAs i 
també les escoles per millorar la qualitat educativa del municipi.  
 
 
Punt 7 Ràdio entrevista als 4 grups polítics amb re presentació al consistori  
L’espai serà setmanal i s’emetrà cada dimarts de no vembre a les 21 h 
  
L’emissora municipal emetrà una entrevista a cada un dels grups municipals que formen 
part del consistori celoní. Tenen una durada màxima de 30 minuts i són amb preguntes 
tancades: totes les formacions responen a les mateixes preguntes. El qüestionari va 
orientat a conèixer com veuen Sant Celoni, quines són les prioritats que té cada grup i 
quin paper jugaran en aquest mandat.  
 
Les “Entrevistes als polítics celonins” s’emetran els dimarts 8, 15, 22 i 29 de novembre a 
les 9 del vespre i començaran amb el grup amb menys representació, és a dir, Iniciativa 
per Catalunya-Verds on parlarà Carmen Montes, la seva representant a l’Ajuntament. LA 
CUP serà la segona entrevistada (15 de novembre), els seguirà Convergència i Unió (22 
de novembre) i tancarà aquest bloc d’entrevistes el grup del Partit dels Socialistes de 
Catalunya  (29 de novembre). 
 
Aquest espai es reemetrà els diumenges de la mateixa setmana a les 2 del migdia. A 
més també es poden escoltar a través d’Internet a l’apartat de programes especials de  
ràdio a la carta www.santceloni.cat/radio. 



 
 
Trobada a Sant Celoni de l’Associació de borniches de Catalunya  
  
Sant Celoni va acollir diumenge 30 d’octubre una trobada de l’Associació de borniches 
de Catalunya , a la pista coberta del Camp Municipal d’Esports. Hi van assistir unes 250 
persones nascudes a Bornos i que resideixen a Sant Celoni i als municipis de Lloret, 
Pineda, Sant Coloma de Gramenet, Salt, Calella, Figueres, Olesa, Lleida, Santa Maria 
Palautordera, Castelldefels, Barcelona, Masnou, La Llagosta, Llinars i Cardedeu.  A l’acte 
hi va participar l’alcalde Joan Castaño, el regidor Manel Bueno i per part de Bornos, el 
seu alcalde i dos regidors. L’entitat  “Associació de borniches de Catalunya” té per 
objectiu ser un referent de la gent de Bornos  a Catalunya. La trobada va permetre que 
es retrobés gent que feia temps que no es veia, fer noves coneixences i compartir 
vivències i records. Després de la paella es va fer ball per a tothom. 
 
 
a les 8 del vespre 
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita 
Música clàssica teatralitzada amb clau d’humor surr ealista empordanès, aquest 
dissabte a l’Ateneu dins la programació Entrefestes  
 
Concert Desconcertant amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà és la proposta per 
aquest dissabte 5 de novembre a l’Ateneu a les 8 del vespre dins la programació 
Entrefestes. El Concert Desconcertant proposa una vetllada musical en la línia de 
qualitat d’interpretació d’uns músics ja consagrats tant en el repertori clàssic com al 
contemporani, però aquesta vegada donant un pas més enllà, amb la intenció de fer 
somriure al públic assistent amb accions dinàmiques, plenes de comicitat, però sense 
perdre mai l’alt nivell musical obtingut després de 21 anys d’actuacions. 
 
Durada: 1 hora i 10 minuts 
 
 
Els barrufets tanca aquest dissabte la quarta edici ó del Cicle de Cinema Infantil en 
Català a Sant Celoni  
 
Amb Els barrufets acabarà aquest dissabte la 4a edició del Cinema Infantil en Català 
(CINC) al cinema Ocine de Sant Celoni. La sessió és a les 16.15 al preu únic de l’entrada 
de 3,50 euros. Aquest cicle l’organitza la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya i el cinema Ocine de Sant Celoni. El cicle ha comptat amb 4 
projeccions de films de gran èxit. 
 


