
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 18 d’abril 

 
 

• En Soler de Vilardell, eix vertebrador de les Feste s de Sant Jordi  
www.santceloni.cat/santjordi 

o Torna la Llegenda d’una espasa , aquesta vegada a l’Ateneu i en dues 
sessions. Venda d’entrades els dies 18 i 20 d’abril  al Centre 
Municipal d’Expressió  

o Activitats diverses per descobrir el patrimoni natu ral i arquitectònic  

o Presentació del 22è número de la revista Suar tinta  

o Una colla de mots de foc i festa , un recull lèxic sobre diables  

o Nou impuls a la creació local a la Biblioteca i a l es llibreries  

o Punt 7 Ràdio emetrà recomanacions literàries per Sa nt Jordi  

o La Batllòria 

 
• Valoració de la prova de sirenes d’accident químic 

 
• Joan Colomo aquest divendres a l’Ateneu amb Product o Interior Bruto vol. I 

i vol. II 
 

• Èxit de participació de l'Agromercat - Productes d' aquesta terra. Els 
productors participants es van mostrar satisfets de  com havien anat les 
vendes 

 
• Alumnes de 3r de Primària de l’escola Avet Roig vis iten l'Ajuntament i 

entrevisten l’alcalde  
 

• Continuen les jornades de portes obertes a les dife rents escoles bressol del 
municipi. El procés de preinscripció tindrà lloc de l 7 al 18 de maig 
 

• Prop de 70 persones a l’cte d'agraïment a Núria Sol anas, directora del 
Pallerola durant 21 anys 
 

• La tristeza del samurai de Víctor del Árbol  guanya  el Prix du Polar 
Européen. L’escriptor impartirà un curs d’escriptur a creativa a Sax Sala a 
partir del 4 de maig 
 

• Més de 220 persones han votat per Internet les pref erències de grups de 
música pels concerts de Festa Major.  A partir del 7 de maig es podran fer 
propostes de noms de Dj  
 

• Cinema a l’Ateneu aquest diumenge amb En Tierra de nadie, de Danis 
Tranovic 

 



• A partir del dilluns 23 d’abril, entrades a la vent a a l’Ateneu pel concert dels 
Amics de les Arts a Sant Celoni del 16 de juny 
 

• 140 persones participen a Sant Celoni a la passejad a A cent cap els cent   
 

• El pastisser celoní Marc Rodellas és l’encarregat d ’elaborar el pastís de Sant 
Jordi per la Generalitat de Catalunya 
 

• Distinció de qualitat a la perruqueria Morella esti listes i la barberia Morella 
 
 
 
En Soler de Vilardell, eix vertebrador de les Feste s de Sant Jordi  

Torna la Llegenda d’una espasa , aquesta vegada a l’Ateneu i en dues sessions 
 

Els actes organitzats a l’entorn de la llegenda d’en Soler de Vilardell són sens dubte, l’eix 
vertebrador de les Festes de Sant Jordi a Sant Celoni. Exemple d’això n’és dissabte 21 
d’abril amb la cercavila organitzada per la Colla de Diables amb el Drac de Vilardell fins a 
la Roca del Drac, acompanyats del gegantó de l’escola Soler de Vilardell i dels Timbalers 
de la Colla de Diables. La sortida serà a 2/4 d’11 del matí, a la plaça de la Vila. A 3/4 de 
12 del migdia, a la Roca del Drac , s’explicarà la Llegenda d’en Soler de Vilardell i es 
presentarà el fulletó Vilardell i la Roca del Drac. A 2/4 d’1 del migdia començarà la 
cercavila de retorn fins a la plaça de la Vila on una hora més tard els esperarà un 
refrigeri  per a tots els participants a la cercavila del Drac.  

Durant tot el dia, el carrer Major de dalt s’engalanarà i acollirà un mercat medieval 
organitzat per l’Ampa Centre Municipal d’Expressió i l’Associació de veïns del Carrer 
Major de Dalt per començar a ambientar la representació per tercer any consecutiu de 
“La llegenda d’una espasa” que es representarà a l’Ateneu a les 7 i a les 10 de la nit. 
Mitja hora abans de cada sessió  sortirà un cercavila des del mercat que conduirà el 
públic cap a l’Ateneu. La Fira Medieval es mantindrà fins dilluns a la tarda.  
 

 
Venda d’entrades els dies 18 i 20 d’abril al Centre  Municipal d’Expressió  
 
 “La llegenda d’una espasa” és una producció de teatre, dansa i música basada en la 
coneguda llegenda celonina d’en Soler de Vilardell i el drac ferotge que assolava 
aquestes contrades. En la creació i interpretació  hi participen l’Escola Municipal de 
Música, l’Escola Municipal  de Teatre i la majoria d’entitats fixes de l’Ateneu: Passaltpas, 
Colla de bastoners, Colla de diables,  Almada horitzonts, Rebrot teatre, Trocateatre i els 
Atrevits. A més aquest any també hi col·labora l’escola de dansa Margarita Ponce. 
 
Per primera vegada la representació es farà al Teatre de l’Ateneu, i se’n faran dues 
sessions: la primera a les 7 de la tarda i la segona a les 10 de la nit.  
 
El preu de l’entrada és d’1 € i es poden comprar al  CME el dimecres 18 i el divendres 20 
de 6 a 8 de la tarda. També es podran adquirir el mateix dissabte 21 durant tota la tarda 
al mercat medieval. 
 
 

 
Activitats per descobrir el patrimoni natural i arq uitectònic  
 
Durant el diumenge 22 d’abril, es portaran a termes diverses activitats per descobrir el 
patrimoni natural i arquitectònic del municipi. A les 10 del matí, des de l’estació del 
ferrocarril de Sant Celoni s’iniciarà una passejada guiada titulada “la Tordera entre parcs” 
per conèixer la zona a fons i aprendre a valorar i estimar el medi que habitem i ens 



envolta. El recorregut és de 6 quilòmetres: Sant Celoni-Pertegàs-Roca del Drac-Sant 
Celoni.  
 
A la tarda, de 5 a 8 del vespre a Sant Llorenç de Vilardell, portes obertes i visita 
comentada a l’església a les 5, 6 i 7 de la tarda a càrrec de l’historiador Josep Maria 
Abril.  
  

En aquesta mateixa línia, diumenge 29 d’abril, a les 10 del matí, a les Llobateres, visita 
guiada amb les explicacions del patrimoni natural i cultural de la zona 

 
Presentació del 22è número de la revista Suar tinta  
 
El dia de Sant Jordi a les 6 de la tarda, a l’Espai Fòrum de Sax Sala, tindrà lloc la 
presentació del  22è número de la revista Suar tinta de l’Escola d’Adults. A continuació 
els alumnes del centre llegiran el conte  L’Espasa d’en Soler de Vilardell. 
 

Una colla de mots de foc i festa , un recull lèxic sobre diables que es presentarà e l 
dia de Sant Jordi a les 7 a la Sala Bernat Martorel l 

El tríptic, editat en format electrònic, ha comptat amb la col·laboració de totes les colles 
de diables de la comarca 

CNL del Vallès Oriental ha elaborat un recull de mots dins el marc del programa del 
Voluntariat per la llengua amb les entitats, per promoure el coneixement  i l’ús social de 
la llengua. En aquest cas, s’ha volgut apropar el món dels diables a la població en 
general mitjançant el vocabulari propi del seu àmbit. 
 
El dilluns 23 d’abril a les 19 hores a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis  es 
donarà a conèixer el tríptic elaborat pel CNL del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant 
Celoni en farà el lliurament oficial a la Colla de Diables de Sant Celoni. 
 
Durant l’acte, els alumnes dels Cursos de Català per a Adults, després d’un treball 
exhaustiu, presentaran un recull de diferents escrits relacionats amb la Colla de Diables 
de Sant Celoni i amb la llegenda popular L’espasa d’en Soler de Vilardell. 
 
Una colla de mots de foc i festa s’estructura al voltant de sis apartats: personatges, 
vestuari, material pirotècnic, música, estris i bestiari, amb el nom de les bèsties més 
representatives de les 18 colles que hi ha a la comarca. S’hi ha inclòs les dades de la 
Colla de Diables perquè qui hi estigui interessat s’hi pugui posar en contacte.  
 
Els diables són protectors de la gresca, el xivarri i les coses prohibides. La primera 
documentació que s’ha trobat de l’activitat la situa a principis del segle XV, quan els 
diables obrien pas a les processons. A Catalunya la majoria de colles actives van 
començar a sortir a mitjans dels anys 70 i han mantingut aquesta tradició fins ara. 
 
Nou impuls a la creació local a la Biblioteca i a l es llibreries  
 
En la línia de la promoció de la creació local encetada amb el Tast de Lletres, i coincidint 
amb Sant Jordi,  la biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni ha preparat una mostra de 
diferents obres dels autors locals, situada a l'entrada de l’equipament. La selecció ja 
compta amb les dues darreres novetats: l'Escata i el vers, de David Jiménez i Cot, i 
Home a l'aigua de Pau Gener, que ja estan disponibles per gaudir del préstec. Aquests 
dies de Sant Jordi, algunes llibreries de Sant Celoni disposaran d’ una secció dedicada 
als autors locals.  
D’altra banda, el dia de Sant Jordi a l’estand que l’Ajuntament instal·la a la plaça de la 
Vila també hi haurà una selecció de diferents obres de creadors locals.  
 



Punt 7 Ràdio emetrà recomanacions literàries per Sa nt Jordi  
 
L’emissora municipal emetrà el dia de Sant Jordi recomanacions literàries fetes pels 
celonins i celonines. De 9 a 13 i de 17 a 20, a cada hora després del butlletí horari, es 
podran escoltar quins llibres preferiu i quins penseu comprar a aquesta diada.  
 

Sant Jordi a la Batllòria  

A la Batllòria la celebració de Sant Jordi se centrarà en dissabte 21 d’abril al carrer de les 
Escoles. D’11 del matí a 7 de la tarda es convida a tothom qui tingui llibres a casa i els 
vulgui vendre o intercanviar a participar a la Venda de roses i llibres, nous i de segona 
mà. D’11 del matí a 1 del migdia, també al carrer de les Escoles els nens i nens podran 
fer un dibuix relacionat amb la festa major i participar al concurs de dibuix per la portada 
del programa d’aquest any. L’organització disposarà de llapis de colors i si a algú li cal 
algun material més específic, se l’ha de portar de casa. A les 4 de la tarda s’han 
programat tallers infantils per fer un punt de llibre, una rosa i un drac, amb berenar de pa 
amb xocolata, inclòs. A les 6 de la tarda, al carrer de les Escoles, petita cercavila dels 
gegants i a les 7 de la tarda, a Can Bruguera, interpretació de la Llegenda de Sant Jordi 
a càrrec dels alumnes de 6è de l’Escola Montnegre. A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça de 
l’Església, sopar popular i a les 10 de la nit havaneres amb el grup Port Vell.  

 
Programa de Sant Jordi: www.santceloni.cat/santjordi 
 
 
 
 
Resultat prova de sirenes de risc químic  

Dimarts 17 d’abril va tenir lloc la primera prova de so de les sirenes de risc químic 
d’aquest 2012. A Sant Celoni i a la Batllòria, el so d’activació va sonar al voltant de les 11 
i a les 11.10 va sonar el de desactivació. Recollint la valoració dels 20 punts d’observació 
exterior establerts al municipi, es considera que a Sant Celoni el senyal d’alerta es va 
sentir a tot arreu amb molta o prou intensitat, i a la zona més occidental (Avinguda de la 
Pau alçada Santa Maria de Palautordera) i per sota la C35 (Centre Comercial Altrium i 
Depuradora) es va sentir sense problema però sense destacar sobre altres sons o 
sorolls. El so de fi d’alerta es va sentir a la major part dels punts però amb una mica 
menys d’intensitat i en algun punt perifèric es va sentir feblement. A la Batllòria, el senyal 
d’alerta i de fi d’alerta es va sentir amb molta intensitat a la cruïlla del local social de 
Royal Park i sense problema però sense destacar sobre altres sorolls a l’Escola 
Montnegre. Al Centre Cívic les Casetes es va sentir el senyal d’alerta amb prou intensitat 
i feblement el de fi d’alerta. 

 
Joan Colomo aquest divendres a l’Ateneu amb Product o Interior Bruto vol. I i vol. II  
 
El músic celoní Joan Colomo actuarà aquest divendres, 20 d’abril, a les 10 de la nit a la 
Sala petita del Teatre Municipal Ateneu. Després del gran èxit del seu debut en solitari 
"Contra todo pronóstico", Joan Colomo presenta dos nous discs, "Producto Interior Bruto 
vol. I i vol. II", aquesta vegada íntegrament en català. Composicions que s'escapen del 
món del rock, amb arranjaments orquestrals, acústics i elements de circ o cabaret, 
combinats amb textos socialment compromesos. Un projecte revitalitzant i sorprenent de 
la nova escena independent. El concert de Joan Colomo (autor, veu i guitarra), Xavi 
Garcia (contrabaix i baix) Guillem Caballero (teclats i veu) i Dani Ferran (bateria), 
intèrprets tindrà una durada d’una hora.  
 



El preu de l’entrada per al públic general és de 10 €; majors de 65 anys, menors de 14 i 
joves entre 14 i 30 amb Carnet Jove, 5 €; menors de 2 anys, gratuït. La venda d’entrades 
anticipades es fa al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, 
de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda 8 del vespre. I a les taquilles del teatre, 
mitja hora abans de cada espectacle. 
 

Podeu consultar tota la programació A l’Ateneu www.santceloni.cat/alateneu 

 

 
Èxit de participació de l'Agromercat - Productes d' aquesta terra  
Els productors participants es van mostrar satisfet s de com havien anat les vendes 

Tot i la pluja que va fer recollir abans de l'hora prevista, a la nova edició de l'Agromercat - 
Productes d'aquesta terra l'assistència de públic va ser molt bona. Al llarg del matí i bona 
part de la tarda el públic assistent va poder comprar pa, coques i productes de 
pastisseria, embotits i formatges, conserves, vi i cava i fruits secs, tot productes 
agroalimentaris de qualitat i de proximitat. En plegar, els productors participants es van 
mostrar satisfets de com havien anat les vendes. 

El taller de varietats antigues de l'horta que es va fer al matí va ser molt ben acollit. En ell 
nens i nenes van aprendre a fer planter i a reconèixer les llavors dels diferents productes 
d'horta. 

 

Alumnes de 3r de Primària de l’escola Avet Roig vis iten l'Ajuntament  

Els nens i nens de la classe  3r de l’escola de l’Avet Roig (els pingüins) van fer dimarts 
17 d’abril una visita a la Casa de la Vila per conèixer el seu funcionament. A la Sala de 
Plens, els va rebre l’alcalde, Joan Castaño, a qui van fer diferents preguntes. Els 
alumnes es van interesar per com és la vida diària d’un alcalde i  les funcions de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquestes visites formen part del programa d´activitats 
educatives complementàries que ofereix l’Ajuntament a tots els centres. 

 
 
Continuen les jornades de portes obertes a les dife rents escoles bressol del 
municipi  
El procés de preinscripció tindrà lloc del 7 al 18 de maig 

Sant Celoni disposa de 4 escoles bressol autoritzades pel Departament d’Ensenyament : 
Escola Bressol Municipal El Blauet, La Caseta del Bosc, Escola Pascual i El Petit K’laix. 
Aquest cap de setmana continuen les diferents jornades de portes obertes per donar-se 
a conèixer a les famílies.  

• ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL BLAUET 
divendres 27 d’abril. 
Visites comentades tot veient l’escola en funcionament a les 9.30 h, 11 h, 15 h i 
18 h 

• ESCOLA BRESSOL PASCUAL 
dissabte 21 d’abril de 10 a 13 h 

• PETIT K’LAIX 
divendres 4 de maig de 2/4 de 10 a les 12 

• LA CASETA DEL BOSC 
dissabte 5 de maig de 10 a 12 h 



El procés de preinscripció es fa conjuntament amb totes les escoles bressol del municipi. 
La preinscripció tindrà lloc del 7 al 18 de maig.  

Per tal de realitzar la preinscripció, s’haurà d’omplir un imprès que es pot obtenir a les 
pròpies escoles bressol, a la pàgina web de l’Ajuntament www.santceloni.cat o a la 
pàgina web del Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament . En el 
mateix imprès es pot demanar l’admissió a més d’un centre indicant l’ordre de 
preferència.  

Només es pot presentar una sol·licitud per infant, indicant l’ordre de preferència de 
cadascuna de les 4 escoles. Si es presenta més d’una sol·licitud, es perden tots els drets 
de prioritat i els punts que es puguin correspondre. La documentació s’ha de presentar al 
centre demanat en primer lloc. 

Per ser admès a l’Escola Bressol Municipal El Blauet, l’infant ha de tenir, com a mínim 16 
setmanes l’1 de setembre de 2012, és a dir, l’infant ha d’haver nascut abans del 12 de 
maig de 2012. Si aquest centre té vacants, pot admetre, durant el curs, infants a partir del 
moment que compleixin 16 setmanes. 

Calendari de preinscripció i matrícula 

El calendari detallat d’aquest procés és el següent: 

Calendari de preinscripció i matrícula  

Escoles Bressol de Sant Celoni  

Curs 2012 -2013 
Fases Dates 
Publicació places vacants de l’Escola Bressol Municipal El Blauet 24 d’abril 
PREINSCRIPCIÓ: Presentació sol·licituds a les escoles bressol del 
municipi 

Del 7 al 18 de maig 

Publicació de les llistes amb el barem de l’Escola Bressol Municipal El 
Blauet 

23 de maig 

Sorteig públic a l’Escola Bressol Municipal El Blauet 24 de maig a les 9 
h. 

Publicació de les llistes baremades i ordenades segons sorteig de 
l’Escola Bressol Municipal El Blauet 

25 de maig 

Reclamacions de l’Escola Bressol Municipal El Blauet  (es lliuren al 
mateix centre) 

29 i 30 de maig 

Resolució reclamacions de l’Escola Bressol Municipal El Blauet 31 de maig 
Publicació de les llistes d’admesos  de totes les escoles bressol del 
municipi 

1 de juny 

Període de MATRICULACIÓ de totes les escoles bressol del municipi                                          Del 4 al 8 de juny 
 
 
 
Prop de 70 persones a l’cte d'agraïment a Núria Sol anas, directora del Pallerola 
durant 21 anys  

Dissabte 14 d’abril va tenir lloc un petit acte de reconeixement i agraïment a Núria 
Solanas, que s'ha jubilat després de 21 anys com a directora de l’escola Josep Pallerola i 
Roca. A l’acte van assistir prop de 70 persones entre mestres de l’escola, pares i mares, 
directors i directores de les escoles del Baix Montseny i regidors i regidores de 
l’Ajuntament que van voler agrair-li la seva tasca educativa durant més de vint anys. 

L’alcalde Joan Castaño va destacar “la calidesa humana i professional de la Núria i el  
seu tarannà per entomar els reptes que se li han an at plantejant durant aquests 20 



anys”.  També li va agrair “la seva visió de municipi que li ha permès treball ar 
conjuntament amb la resta d’escoles públiques i con certades del municipi per fer 
un Sant Celoni millor”.  

Joan Castaño també, va aprofitar l’acte per fer un reconeixement a la tasca dels mestres 
“una tasca essencial per a qualsevol societat, però  molt sovint poc reconeguda” . 
Els va encoratjar a continuar treballant “perquè els nens i les nenes de Sant Celoni 
esdevinguin ciutadans i ciutadanes de ple dret que puguin posar els seus talents al 
servei de la comunitat”.  També va destacar que en aquesta tasca és essencial que els 
mestres tinguin el suport de pares, entitats i agents socials del municipi i administracions. 

Per últim, l’AMPA va aprofitar per agrair-li a la Núria “el seu saber fer per implicar a 
tota la comunitat educativa en la millora de l’educ ació dels nens i nenes de 
l’escola”.  L’acte va finalitzar amb un dinar al menjador de l’escola Pallerola. 

 
 
 
 
La tristeza del samurai de Víctor del Árbol  guanya el Prix du Polar Européen   
L’escriptor impartirà un curs d’escriptura creativa  a Sax Sala a partir del 4 de maig 

La novel·la de Víctor del Árbol, La tristeza del samurai publicada per Alrevés editorial, 
s'ha emportat el premi, atorgat per la prestigiosa revista 'Le Point'. Fins ara, cap autor en 
llengua castellana no s'havia emportat el Prix du Polar Européen, que en les seves nou 
edicions anteriors ha recompensat l'obra d'autors com Philip Kerr, Arnaldur Indridasson i 
Giancarlo de Cataldo. 'La tristeza del samurái', de Víctor del Árbol –editada en francès 
per Actes Sud– ha trencat aquesta dinàmica. 

A més de la traducció francesa, l'obra de Víctor del Árbol acaba d'aparèixer en holandès, 
al mes de maig serà editada als Estats Units i al Regne Unit i durant el segon semestre 
del 2012 serà publicada a Itàlia, Brasil i Polònia.  

En el marc de l’oferta de formació permanent municipal, Víctor del Árbol impartirà un 
taller d’escriptura creativa que començarà el 4 de maig i que conta de 8 sessions els 
divendres de les 7 de la tarda a dos quarts de 9. Les persones interessades es poden 
inscriure a Sax Sala o per Internet a www.santceloni.cat/clip 

 
 
Més de 220 persones han votat per Internet les pref erències de grups de música 
pels concerts de Festa Major   
 A partir del 7 de maig es podran fer propostes de noms de Dj  
 
En menys de 15 hores, més de 200 persones ja havien votat per Internet les preferències 
de grups de música pels concert de Festa Major de setembre de Sant Celoni. Des de  
dimarts 17 d’abril a la tarda està disponible via web, facebook i twiter municipal, un llistat 
de 8 grups de música que la comissió de concerts reunida dilluns dia 16 proposa per 
programar durant les nits de Festa Major de setembre a l’escenari de barraques, que 
aquest any serà divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9 de setembre. Tothom qui ho desitgi 
pot votar i mostrar les seves preferències fins dimarts 24 d’abril. Els resultats es podran 
consultar en el mateix web, dimecres 25 i la programació final es publicarà el dia 7 de 
maig. A partir d’aquesta data es podran fer propostes de noms de Dj per programar per 
Festa Major.  
 
Més informació: www.santceloni.cat/festamajor 
 



 
 
Cinema a l’Ateneu aquest diumenge amb En Tierra de nadie, de Danis Tranovic  
 
Diumenge, 22 d’abril a les 6 h tarda, dins la programació Cinema a l’Ateneu s’oferirà En 
tierra de nadie, de Danis Tranovic. La projecció es farà a la Sala petita i l’entrada és 
lliure. 
 
 
A partir del dilluns 23 d’abril, entrades a la vent a a l’Ateneu pel concert dels Amics 
de les Arts a Sant Celoni del 16 de juny  
 
A partir de dilluns 23 d’abril, a es podran comprar al Centre Municipal d’Expressió les 
entrades pel concert que els Amics de les Arts faran a l’Ateneu de Sant Celoni el 16 de 
juny amb el seu disc Espècies per catalogar. El Centre Municipal d’Expressió està situat 
al carrer Sant Josep, 18 de Sant Celoni, i el seu horari és de dilluns a dijous de 10 del 
matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda (a 17 euros). El concert servirà de cloenda de la 
Mostra d’Entitats 2012. Des de la setmana passada, ja es poden obtenir entrades via 
Internet a través de la pàgina www.ticketea.com  (a 18,7 euros). 
  
Els Amics de les Arts són en Dani Alegret (piano, òrgan Hammond i veu), en Joan Enric 
Barceló (guitarra acústica i veu), l’Eduard Costa (melòdica, Moog, xilòfon, petites 
percussions i veu) i en Ferran Piqué (guitarra elèctrica, programacions i veu) un dels 
exponents del que alguns han anomenat la nova onada del folk-pop català. Les seves 
cançons són petites històries quotidianes fetes amb melodies senzilles, pinzellades 
d'electrònica, jocs de paraules i molta ironia... ho podrem comprovar en primera persona 
ben aviat, dissabte, 16 de juny, a les 10 de la nit, a la Sala Gran del Teatre Ateneu.  
 
 
 
140 persones participen a Sant Celoni a la passejad a A cent cap els cent  

Unes 140 persones de Palau Solità i Plegamans, Mataró i Sant Celoni van participar 
dimarts 17 d’abril a la passejada dins del programa A cent cap els cent, organitzat per la 
Diputació de Barcelona, on Sant Celoni hi està adherit des de fa 9 anys. 

El punt de trovada va ser al Pavelló d'Esports a les 10 del matí. Després d'esmorzar, van 
pujar amb autocars fins a Campins on van començar la passejada fins a l'ermita de Sant 
Guillem i després van baixar fins a Sant Celoni seguint el GR-5, fins arribar a la pista 
coberta on van fer un dinar de germanor seguit de ball. En total, 7 quilòmetres. L'alcalde 
Joan Castaño va rebre als caminaires a la pista coberta. A cent cap els cent és un 
itinerari que es realitza íntegrament per còmodes pistes forestals. 

 
El pastisser celoní Marc Rodellas és l’encarregat d ’elaborar el pastís de Sant Jordi 
per la Generalitat de Catalunya  
 
Aquest divendres en Marc farà el lliurament del pastís que cada any el gremi de 
pastissers de Barcelona ofereix com a obsequi a la institució pel 23 d’abril i l’entregarà al 
president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.  
 
El pastís és una creació única elaborada cada any per un professional del sector i 
enguany és responsabilitat del pastisser celoní. Precisament a l’espai Som Llaminers de 
Punt 7 Ràdio, el dilluns de sant Jordi,  Marc Rodellas parlarà d’aquesta elaboració: un 
pastís dissenyat per a l’ocasió de pa de pessic de color vermell, amb musselina de 
préssec i mantega que, al tallar-se, es veurà la senyera. Per decorar, a sobre el pastís hi 
haurà la creu de Sant Jordi acompanyada d’una piruleta en forma de rosa.  



 
Som llaminers s’emet els dilluns a 2/4 de 9 del vespre i els dimarts a les 8 del matí i a 2/4 
de 2 del migdia 
 
 
Distinció de qualitat a la perruqueria Morella esti listes i la barberia Morella  
 
La perruqueria Morella estilistes i la barberia Morella de Sant Celoni han rebut la Q de 
qualitat i l’estrella The global salon otorgats per thQhair, la guia de qualitat de la 
perruqueria.   
 
Dissabte passat es va fer l’entrega d’aquests distintius als dos establiments del poble que 
així entren a formar part del reduït col·lectiu selecte de perruqueries amb aquest 
tractament. La Q de qualitat és un reconeixement al rigor i a la qualitat de la feina feta a 
la perruqueria i barberia durant tota la seva trajectòria. L’acte de lliurament dels 
reconeixements va comptar amb la presència de l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño 
qui va ser l’encarregat de donar la placa distintiva, d’Albert Santromà, cap de vendes de 
REVLON  PROFESSIONAL, patrocinador oficial de theQhair i de Josep Ma 
Figuera i Albert Catalán, director i co-director de la guia-marca The Qhair. A més, 
l’entrega també era oberta a tots els clients i clientes de les perruqueries.  
 
Montse Morella i Miquel Estupiñà han visitat els estudis de Punt 7 Ràdio aquesta 
setmana per parlar amb Keco Pujol del programa Posa-t’hi fulles. Podreu escoltar aquest 
espai dijous a les 23h de dijous i es pot descarregar del web www.santceloni.cat/radio.  
 
 


