
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 16 de maig 
 

 
• Sant Celoni gaudeix del I Festival de Poesia. La pr oposta coordinada per 

Pau Gener, té voluntat de continuïtat. Podreu escol tar tot el recital aquest 
dissabte i diumenge de 2 a 4 de la tarda a 4 a Punt  7 ràdio o al servei a la 
carta 
 

• Dissabte 19 de maig, nova tarda d’activitats a la p laça de la Vila amb la 
segona Mostra d’entitats  
 

• El Banc d'Aliments de Sant Celoni organitza un reca pte als supermercats 
del municipi els dies 18 i 19 de maig 
 

• Dilluns 21 de maig, primer dia del nou Punt de serv ei de la Cambra de 
Comerç a Sant Celoni  
 

• El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny-  Sax Sala organitza 
una Jornada d’Iniciació a l’Exportació 
 

• Ja es pot veure el videoclip Ana  en homenatge a les víctimes de la guerra de 
Bòsnia filmat en gran part a Sant Celoni 
http://www.youtube.com/watch?v=rnVh4M5PPtw 
 

• Recepció a l’Ajuntament dels alumnes de l’Institut que van visitar el camp 
de Mauthausen el darrer cap de setmana. Escolta el seu testimoni a Punt 7 
ràdio dimarts 22 de maig a les 21 h  

• Teresa Borotau, protagonista de la quarta sessió de l Tast de Lletres que es 
farà aquest divendres a la Sala Bernat Martorell 
 

• S'obre la segona convocatòria per a sol·licitar un hort públic. El termini de 
presentació de sol·licituds va del 21 de maig al 8 de juny 
 

• La Biblioteca l’Escorxador amplia l’horari de la Sa la d’estudi en època 
d’exàmens 

• L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 22è Concurs de cartells de la Festa 
Major. El termini de presentació finalitzarà el dia  15 de juny i el tema, el 
procediment i les tècniques del concurs són lliures  

• Inscripcions obertes a la sortida cultural a Iguala da i Capellades per 
conèixer els oficis antics prevista pel 26 de maig.  La següent sortida seguirà 
les passes de Bernat Martorell al MNAC 

• Molta participació en la selecció del DJ per la Fes ta Major de setembre 2012 
 



• Una representació del Voluntariat per la llengua de  Sant Celoni, a la 
recollida del I Guardó Salvador Casanova 

• Del 21 al 31 de maig, inscripcions a la Copa de fut bol sala de Sant Celoni 
organitzada per l’Ajuntament 

 
• Les escoles Pallerola, la Tordera i la Salle organi tzen diferents festes 

obertes als alumnes i les seves famílies 

• Conferència-col·loqui sobre la donació d'òrgans aqu est dissabte a 2/4 de 6 
tarda a la Sala Bernat Martorell  

 
 
 
 
Sant Celoni gaudeix del I Festival de Poesia  
La proposta coordinada per Pau Gener, té voluntat d e continuïtat  
Podreu escoltar tot el recital aquest dissabte i di umenge de 2 a 4 a Punt 7 ràdio 

Dissabte 12 de maig, Sant Celoni va gaudir del I Festival de Poesia coordinat pel poeta 
celoní, Pau Gener. A primera hora, Jordi Vintró i Francesc Garriga, amb la seva bonica 
poesia de l’experiència van recitar a la Sala Bernat Martorell. 

A continuació, Meritxell Cucurella-Jorba, Esteve Plantada i Nú Miret a l’escala de Can 
Ramis van omplir amb els seus poemes la segona part del Festival. Tot seguit, al pati de 
Can Ramis, una gralla i un acordió van fer ballar els Bastoners de la Colla Quico Sabaté i 
la música del Vals del Ball de Gitanes de Sant Celoni va fer moure els capgrossos de 
Bocs i Cabres, amb la presència dels Gegants de Sant Celoni, en Martí i la Maria del 
Puig. 

La primera ronda de poemes va acabar de la mà d´Enric Casasses, Blanca Llum Vidal i 
Tomàs Arias, de nou a la Sala Bernat Martorell. La pluja d´última hora de la tarda  va fer 
que la cloenda prevista al claustre de l´Hospital Vell de Sant Celoni, que l’Associació de 
Veïns del Carrer Major de Dalt havien decorat amb molt de gust i encert, es fes a Can 
Ramis mateix.  

El Festival de Poesia té una clara voluntat de continuïtat, tal i com va deixar clar amb 
aquestes paraules Pau Gener, "hem vingut per quedar-nos i crear marca". 

Podreu escoltar tot el recital aquest dissabte i di umenge de 2 a 4 de la tarda a Punt 
7 ràdio o al servei de Ràdio a la carta a partir de  dilluns.  

S’adjunten imatges 

 
Dissabte 19 de maig, nova tarda d’activitats a la p laça de la Vila   
 
Nova tarda d’activitats a la plaça de la Vila aquest dissabte 19 de maig, dins la proposta 
organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’objectiu de dinamitzar el municipi a 
nivell econòmic, cultural i social tots els dissabtes a la tarda de maig i juny de forma 
ininterrompuda. Aquest dissabte, la segona Mostra d’Entitats amb  carpes informatives i 
activitats organitzades per: Colla del Ferro del Ball de Gitanes de Sant Celoni, 
Passaltpas, NICAT,  Club Tennis Sant Celoni, Colla dels Negres, AFADIS Baix 
Montseny, Club Billar Sant Celoni, AMPA Avet Roig i Club de Trasplantats Hepàtics de 
Catalunya.  
 



Programació  
 
Taller  de decoració de pinyates  
De 5 a 7 de la tarda 
 
Taller de punts de Ball de Gitanes 
A les 5 de la tarda 
 
Ballada de danses del món 
A partir de 2/4 de 6 de la tarda 
 
Conferència col·loqui sobre donació d’òrgans 
A les 6 de la tarda 
A la Sala Bernat Martorell 
 
Trencada de pinyates 
A les 7 de la tarda 
 
Mini-pistes de tennis 
De 4 a 9 del vespre 
 
Conill porquí i tallers diversos de formigues amb material reciclat i altres 
De 4 a 9 del vespre 
 
Exposició de manualitats fetes pels nens del centre AFADIS 
De 4 a 9 del vespre 
 
Què fem des del Club Billar Sant Celoni? 
De 4 a 9 del vespre 
 
Tallers de manualitats, maquillatge fantasia i altres 
De 4 a 9 del vespre 
 
 
 
El Banc d'Aliments de Sant Celoni organitza un reca pte als supermercats del 
municipi els dies 18 i 19 de maig  

El Banc d'Aliments de Sant Celoni, gestionat per Càrites i Creu Roja amb el suport de 
l'Ajuntament, organitza per divendres 18 i dissabte 19 de juny un recapte d'aliments als 
supermercats de Sant Celoni. Concretament es recull llegum, conserves de peix, llet i oli. 
Divendres la recollida tindrà lloc de 16 a 21 hores i dissabte de 10 a 14 i de 16 a 21 h. El 
Banc d'Aliments dóna servei a prop de 1.400 persones del municipi. 
 
 
 
 
Dilluns 21 de maig, primer dia del nou Punt de serv ei de la Cambra de Comerç a 
Sant Celoni  
 
En el marc del conveni signat fa uns dies entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Cambra 
de Comerç per tal d’impulsar i afavorir la competitivitat del teixit econòmic, el 21 de maig 
obrirà el Punt de servei que cada dilluns estarà ubicat a les instal·lacions del Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala, en horari de 9 h a 14 h.  
 
D’aquesta manera, el  Baix Montseny comptarà amb un punt de servei per a la iniciació a 
l’exportació, anàlisi i obertura de nous mercats, accés a oportunitats de negoci i 



estratègia internacional  a més d’evitar que les empreses s’hagin de desplaçar a 
Granollers o Barcelona per fer els seus tràmits administratius. 
 
La Cambra destinarà al Punt de Servei, personal de la corporació que tindrà com a 
missió la realització dels tràmits empresarials encomanats a aquesta entitat, l’atenció de 
consultes i les sol·licituds d’informació de les empreses de Sant Celoni i Baix Montseny.  
 
Tràmits empresarials  
Entre els tràmits que gestiona la Cambra de Comerç es troben els certificats digitals , 
que són l'equivalent electrònic a un document d'identitat: autentifica la identitat de l'usuari 
davant de tercers i permet signar digitalment garantint l'origen i la integritat de les dades 
transmeses. Resulta una eina fonamental pel desenvolupament del comerç electrònic i 
per les transaccions segures entre empreses, i entre aquestes i l'administració, de forma 
telemàtica. 
A més, en relació amb l'exportació, la Cambra gestiona, entre d'altres: 

• Certificat d'origen  
El certificat d'origen comunitari és un document que certifica el país d'origen de la 
mercaderia. Les empreses exportadores el tramiten per tal de complir amb els 
requisits duaners, consulars i de crèdits documentaris. 

• Quadern ATA  
És un document d'admissió temporal de mercaderies que permet que qualsevol 
mercaderia no perible, pugui viatjar fora de la Unió Europea (per fires, 
exposicions, etc.) i posteriorment retornar-les al seu punt de partida. El quadern 
ATA és la forma més ràpida, àgil i econòmica de dur a terme els tràmits duaners. 

• Legalització consular  
La Cambra ofereix un servei que complementa el de tramitació i legalització de 
documents de comerç exterior gestionant la seva posterior legalització a 
ambaixades i consolats. 

 
 
 
 
El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny-  Sax Sala organitza una 
Jornada d’Iniciació a l’Exportació  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb l’Associació d’Emprenedors del Baix 
Montseny i ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya, organitzen el proper 29 de maig una 
Jornada d’Iniciació a l’Exportació adreçada a les empreses del Baix Montseny que 
s’estiguin plantejar ampliar la seva àrea d’acció a mercats internacionals. 
 
Durant tot un matí, els experts d’ACC1Ó posaran a l’abast de les empreses la informació 
i les eines necessàries per garantir l’èxit d’aquesta missió. En finalitzar la sessió, els 
assistents disposaran d’un full de ruta personalitzat per iniciar el procés 
d’internacionalització amb eines per estudiar els mercats de destí i decidir els canals a 
utilitzar. 
 
El nombre de places està limitat a 20 persones. La quota de participació és de 50 euros 
+ IVA, que s’han de fer efectius en el moment de formalitzar la inscripció.  
 
Atenció !!! per poder optar al curs, en el formulari d’inscripció, a la descripció de 
l’empresa, cal marcar l’opció Industrial. 
 
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/internacionalitzacio/iniciacio-
exportacio/jornades/inscripcio.jsp 

 



 
 
Ja es pot veure el videoclip Ana  en homenatge a les víctimes de la guerra de 
Bòsnia filmat en gran part a Sant Celoni  
 
L'Associació Trenkalòs ja ha acabat l’edició del videoclip Ana en homenatge a les 
víctimes de la guerra de Bòsnia que va enregistrar a diferents indrets de Sant Celoni 
(Sala gran de l’Ateneu i plaça de la Vila) el mes de març. El videoclip parla d’Ana, filla del 
general serbobosnià Radtko Mladic, que es va suïcidar quan va saber les atrocitats que 
va cometre el seu pare a la guerra de Bòsnia, ara fa vint anys.  La cançó està escrita i 
interpretada per la Trenkaband amb la participació d’una jove ballarina nascuda a 
Sarajevo on la seva família, originària de Srebrenica, estaven refugiats i residents 
actualment a Sant Celoni. 
 
El videoclip compta amb la col·laboració dels alumnes de l'escola l’Avet Roig que canten 
un fragment de la banda sonora i amb imatges de l’encesa d’espelmes i fanalets que es 
va fer a plaça de la Vila de Sant Celoni en el marc de la Setmana de la Pau per recordar 
a les víctimes de la guerra de Bòsnia i de totes les guerres.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=rnVh4M5PPtw 
 
 
Recepció a l’Ajuntament dels alumnes de l’Institut que van visitar el camp de 
Mauthausen el darrer cap de setmana  

Escolta el seu testimoni a Punt 7 ràdio dimarts 22 de maig a les 21 h  

El 8 de juny, xerrada i  homenatge als deportats sa ntcelonins i exposició d’imatges 
del viatge a Can Ramis 

Dimarts 15 de maig, l’alcalde Joan Castaño i la regidora de Cultura, Júlia de la 
Encarnación, van rebre a l’Ajuntament als cinc joves de l’Institut Baix Montseny i la 
professora Fina Ferrando que aquest darrer cap de setmana han estat al camp de 
concentració de Mauthausen (Àustria). 

L'Institut Baix Montseny de Sant Celoni  col·labora des de fa molts anys amb l'Amical  de 
Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme, i aquest curs va ser 
escollit per fer el viatge anual a Mauthausen.  

Durant la recepció, els joves Pol Albanell, Carles Àngel, Alba Berruezo, Laia Oms, 
Andrea Peña, acompanyats de la professora Fina Ferrando van explicar les seves 
vivències i impressions del viatge. Fina Ferrando  va destacar “l’oportunitat que 
l’Amical ha donat als joves de l’Institut de viure una experiència impactant i 
enriquidora”. .  

L’alcalde Joan Castaño va destacar “ l’important valor que té pel municipi que joves 
estudiants puguin conèixer de primera mà l’holocaus t dels camps de concentració 
i que, sobretot, a la tornada puguin divulgar-ho a les escoles i en conjunt de la 
ciutadania.”  
 
Rosa Torán, doctora en història i presidenta de l’Amical de Mauthausen i altres camps 
que va explicar la tasca de l’entitat i va agrair la implicació de l’institut, especialment dels 
joves i la professora, en el projecte: treball previ abans de la visita, entrevistes durant la 
visita entrevistant familiars i deportats i participació en els actes d’homenatge i els 
treballs posteriors que es faran.  
 
El 8 de juny, xerrada i  homenatge als deportats sa ntcelonins i exposició d’imatges 
del viatge 



Entre els diferents actes previstos després del viatge, hi ha sobretot fer difusió del que 
han vist, viscut i après. En aquest sentit, a més de diferents xerrades als centres 
escolars, el 8 de juny  a les 7 del vespre  hi haurà una xerrada  “ La deportació 
republicana als camps nazis “   a càrrec de Juan M. Calvo Gascón de l'Amical de 
Mauthausen  i homenatge als deportats santcelonins  a càrrec dels alumnes 
participants al viatge, a la Sala  Bernat Martorell. A continuació, inauguració de 
l'exposició de fotos del viatge al passadís de Can Ramis. L'exposició durarà del dia 8 al 
17 de juny, ambdòs inclosos. 
 
Dimarts 22 de maig a les 21 h, programa especial de  mitja hora recull del testimoni 
del viatge a Punt 7 ràdio. També al Servei de ràdio  a la carta. També us podeu 
descarregar el programa previ al viatge emès el 8 d e maig.   
 
 
 
Teresa Borotau, protagonista de la quarta sessió de l Tast de Lletres que es farà 
aquest divendres a la Sala Bernat Martorell  

La quarta sessió del Tast de Lletres previst per aquest divendres a les 8 del vespre a la 
sala Bernat Martorell estarà dedicat a Teresa Borotau, coneguda al Baix Montseny per la 
seva tasca a l'ensenyament, per les seves interpretacions musicals amb l'arpa i pel seus 
poemes, que de moment va aplegar el 2003 al llibre Una de freda i una de calenta, premi 
de poesia de l'Òmnium Cultural de Granollers 2002. 

Teresa Borotau ha plantejat el Tast de Lletres com una la trobada propera amb els 
lectors, una trobada més enllà de la seva música i dels seus poemes, tot i que s’ha 
compromès a oferir-ne alguns d’inèdits. Una trobada al voltant de com les paraules entre 
en ebullició a partir de la inspiració quotidiana. 

La trobada serà el divendres 18 de maig a les 8 del vespre, a la sala Bernat Martorell.  
 

 
S'obre la segona convocatòria per a sol·licitar un hort públic  
El termini de presentació de sol·licituds va del 21  de maig al 8 de juny 

L'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans i entitats un espai d'horta pública al 
Polígon Molí de les Planes després de l'endreça i condicionament de la zona verda 
paral·lela a la Tordera. En la primera convocatòria han quedat set parcel·les lliures i s’ha 
esgotat la llista d’espera. Per això, l’Ajuntament obre una segona convocatòria per 
atorgar aquestes set parcel·les i elaborar una llista d’espera si escau. 

El parc d'horta municipal del polígon Molí de les Planes està format per 49 parcel·les de 
mides diverses (entre 59 i 120 m2), distribuïdes en dos sectors. A cadascuna de les 
parcel·les hi ha una presa d'aigua amb comptador, un compostador, un bidó gran per a 
l'emmagatzematge d'aigua i un recolzador de canyes. Cada parcel·la també té assignat 
un armari d'eines en un dels dos edificis comunitaris. 

Qualsevol veí/veïna de Sant Celoni major d'edat que no tingui cap altre hort o terreny de 
conreu pot sol·licitar l'adjudicació d'una parcel·la. També ho poden sol·licitar entitats del 
poble. El procediment de selecció es farà per sorteig, amb un torn reservat a entitats amb 
finalitats socials (2 parcel·les). En aquest cas, caldrà aportar projecte acreditatiu. Les 
persones que no surtin adjudicatàries passaran a formar part d'una única llista d'espera 
en previsió de cobrir vacants que es puguin produir durant el termini de la llicència. 

Les persones adjudicatàries hauran de dipositar una fiança de 100 € abans de recollir la 
llicència. L'adjudicació d'un hort municipal també obliga al pagament d'una taxa anual, 
que l'any 2012 és de 1,32 € per m2 de parcel·la, que inclou el consum d'aigua de 0,5 m3 



per cada m2 de parcel·la. A partir d'aquesta quantitat d'aigua, l'hortolà haurà de pagar-ne 
el consum suplementari a 0,45 €/m3. 

La normativa completa i condicions d'ús de l'horta municipal es troben a les Bases, que 
han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 10 de 
gener de 2012. 

Es poden fer les sol·licituds mitjançant un model específic disponible al web entre els 
dies 21 de maig i 8 de juny de 2012, ambdós inclosos, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 
(OAC) de Sant Celoni (c/ Campins 24) i de la Batllòria (c/ Miquel Mateu, 6  Les Casetes). 
 
www.santceloni.cat/horts 
 
La Biblioteca l’Escorxador amplia l’horari de la Sa la d’estudi en època d’exàmens  
 
Coincidint amb l’època d’exàmens, la Biblioteca l’Escorxador amplia els seus horaris de 
la Sala d’estudi els caps de setmana, concretament els dissabtes a la tarda de 15.30 a 
20.30 h i diumenges de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 20.30 h.  Aquests nous horaris 
s’aplicaran des de dissabte 26 de maig fins diumenge 16 de juny. 
 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 22è Concurs de cartells de la Festa Major  

El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de juny i el tema, el procediment i les 
tècniques del concurs són lliures 

Un any més, l'Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs de cartells de la Festa 
Major de setembre. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de juny. El tema, el 
procediment i les tècniques d'aquest concurs són lliures. En el treball ha de constar-hi, 
com a mínim, el text Festa Major 2012. Sant Celoni del 7 al 10 de setemb re, amb un 
tipus de lletra que sigui entenedor. El premi és de 500 € i el lliurament tindrà lloc en un 
acte públic inclòs en el programa de la Festa Major.  
 
Consulteu les bases: 
www.santceloni.cat/ARXIUS/documents/departaments_i_ambits/programacio_cultural/Co
ncursCartells2012L.pdf 
 
 
   
 
Inscripcions obertes a la sortida cultural a Iguala da i Capellades per conèixer els 
oficis antics prevista pel 26 de maig  
La següent sortida seguirà les passes de Bernat Mar torell al MNAC 
 
Dins la programació de Sortides culturals 2012 que organitza l’Ajuntament, el proper 
dissabte 26 de maig s’anirà a Igualada i Capellades per conèixer els oficis antics 
d’adober, traginer i paperer. Les persones interessades es poden inscriure a la Rectoria 
Vella (telèfon 93 864 12 13).  
 
Se sortirà en autocar a les 9 del matí de la plaça Comte del Montseny i es tornarà a 2/4 
de 8 del vespre. El preu és de 18 euros i inclou el viatge en autocar, i l’entrada i visita 
guiada a l'adoberia de Cal Granotes, al Museu de la Pell d'Igualada, al Museu del 
Traginer d'Igualada i al Museu Molí Paperer de Capellades. 
 
Seguint els passos de Bernat Martorell  
 



La següent Sortida cultural serà el matí de dissabte 16 juny: Catalunya 1400. El gòtic 
internacional , exposició al MNAC, Barcelona per seguir els passos del pintor medieval 
celoní Bernat Martorell, un dels màxims representants del gòtic català.    
  
Bernat Martorell, fill d'un carnisser de Sant Celoni, va ser el pintor gòtic més destacat de 
Catalunya entre 1425 i 1452, any que va morir. En aquesta època va ser el màxim 
representant de l'anomenat estil Gòtic Internacional. Les seves obres estan repartides 
entre el Chicago Art Institute, el Louvre, el museu de Filadèlfia, el Mnac, el Museu 
Episcopal de Vic, el Museu d'Art de Girona, el Museu Diocesà de Tarragona... i les 
catedrals de Barcelona i Tarragona, entre d'altres localitzacions.    
 
El seu retaule més conegut és el de sant Jordi, que procedeix segurament de la capella 
de la Generalitat de Catalunya. Se'n conserva la taula principal a Chicago i les laterals, 
amb escenes de la vida i passió del sant, al Louvre. Ara, justament amb motiu de 
l'exposició Catalunya 1400. El Gòtic Internacional, que es pot admirar la Mnac de 
Barcelona fins al 15 de juliol, les quatre taules del Louvre han tornat excepcionalment a 
Barcelona i no cal anar a Paris per admirar-les. Es tracta del Judici de san Jordi, Sant 
Jordi portat al suplici, la Flagel·lació de sant Jordi i la Decapitació del sant. 
 
Però no són només aquestes les obres de Martorell que s'han aplegat amb motiu de 
l'exposició. També hi ha el Saltiri ferial i llibre d'Hores, amb unes miniatures magnífiques 
del pintor celoní, entre les quals sobresurt la delicada Anunciació, i que normalment no 
es pot veure perquè es conserva a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Entre 
d'altres peces destaquen el retaule de sant Miquel (Museu Diocesà de Barcelona) i una 
pintura del retaule de Santa Llúcia, procedent d'una col·lecció particular. A més, també 
s'hi poden admirar el frontal i la dalmàtica de sant Jordi, dels quals s'atribueix el model 
pictòric a Martorell, i que provenen de la capella de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Bernat Martorell està representat d'una manera excepcional a l'exposició Catalunya 
1400. El Gòtic Internacional, com escau al nivell i prestigi que va aconseguir com a pintor 
de retaules i il·luminador de llibres de la Barcelona del segle XV. La mostra, que és del 
tot recomanable,  presenta una de les etapes més brillants de l'art català, amb obres 
d'orfebreria, escultura, miniatura i pintura sobre taula produïdes a casa nostra entre les 
acaballes del segle XIV i la primera meitat del XV.  
 
Amb motiu de l'exposició s'ha programat una Sortida Cultural per veure la mostra, el 
dissabte 16 de juny al matí. La sortida es complementarà amb la visita guiada a les 
col·leccions medievals del Mnac (Romànic i Gòtic), en les quals Bernat Martorell també hi 
és molt ben representat. Aquesta sortida encetarà una sèrie de visites cultu rals 
dedicades al pintor celoní, que en els propers anys  anirà resseguint la petjada de 
Bernat Martorell a les catedrals i museus catalans.   
 
Si esteu interessats en la Sortida Cultural, podeu demanar més informació al telèfon 93 
864 12 13. 
 
 
Molta participació en la selecció del DJ per la Fes ta Major de setembre 2012  
 
Durant més d’una setmana tothom qui ho ha volgut ha escrit al Facebook i per correu 
electrònic proposant noms de DJs per programar-los a l’espai que s’ha reservat dins el 
cartell de concerts de Festa Major de setembre. Concretament punxarà dissabte, 8 de 
setembre, a l’escenari de l’espai concerts. S’han rebut moltes propostes i molt variades, 
via Facebook i  via correu electrònic, les més repetides han estat  DJ Marvin, DJ Mark L, 
Dj Iokin i Su-nound Dj. Es dóna per tancat el període de propostes i la setmana vinent es 
publicarà el cartell complert i definitiu de concerts de cada nit de Festa Major, on també 
hi apareixerà el DJ seleccionat.  
 



 
Una representació del Voluntariat per la llengua de  Sant Celoni, a la recollida del  
I Guardó Salvador Casanova  
 
Una representació del Voluntariat per la llengua de Sant Celoni va participar en la 
recollida del 1r Guardó Salvador Casanova el divendres 11 de maig a la Sala d’Actes del 
Museu de Granollers que s’ha atorgat al programa Voluntariat per la llengua del Vallès 
Oriental . Concretament hi va anar el voluntari Jaume Albanell, el qual n’és integrant 
sense interrupcions dels del març de 2005 (15 edicions i 9 aprenents)  i 4 aprenents: 
Valentyna Zalevsca, Mouhsenn El Hanouni, Abdelkader Abja i  Mohamed El Aryane 
(veure foto). 
 
Durant l’acte algunes parelles van explicar per què s’han inscrit en el programa, de què 
parlen i què fan durant la trobada; també es va comptar amb l’actuació del Cor Infantil 
dels Amics de la Unió de Granollers. 
 
La concessió del Guardó Salvador Casanova i Grané el promou la secció local de 
Granollers d’Esquerra Republicana de Catalunya per reconèixer la persona, el col·lectiu o 
l’entitat de Granollers o de la comarca que s’hagi destacat pel seu servei al país i la seva 
acció a favor de la llengua, la cultura o la nació catalana.  
 
Només a la nostra comarca, i promogut des del Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental, amb la col·laboració de 269 entitats i 1.697 establiments, des de l’any 
2004, s’han constituït 4.071 parelles lingüístiques a les poblacions de Caldes de Montbui, 
Canovelles, Cardedeu, Granollers, la Garriga, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Llinars, les 
Franqueses, Mollet, Montmeló, Montornès, Parets, Sant Celoni, Sant Feliu de Codines i 
Santa Maria de Palautordera. 
 
 
Del 21 al 31 de maig, inscripcions a la Copa de fut bol sala de Sant Celoni  
organitzada per l’Ajuntament  

Del 21 al 31 de maig tindran lloc a la Rectoria Vella les inscripcions a la 31ena edició de 
la Copa Futbol sala organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni que es jugarà del 18 de 
juny al 19 de juliol. El torneig es jugarà entre les 3 pistes del Camp Municipal d'Esports i 
al Pavelló Municipal de dilluns a dijous entre les 8 del vespre i les 12 de la nit, i consta de 
2 fases: 

� La primera del 18 de juny al 13 de juliol els equips es dividiran en grups que 
jugaran en sistema de lligueta.  

� La segona fase es disputarà del 16 al 19 de juliol entre els 16 millors equips de la 
primera fase en sistema d’eliminatòria.  

 
Paral·lelament  es disputarà la III Copa futbol sala Sant Celoni per categories infantil i 
cadets (de 12 a 16 anys). El sistema de competició i horaris està lligat als equips inscrits 
en cada categoria. 
 
 
Les escoles Pallerola, la Tordera i la Salle organi tzen diferents festes obertes als 
alumnes i les seves famílies  
 

 

Setmana de les olimpíades a l'Escola Pallerola i di ssabte la cloenda 
Del 14 al 19, l'Escola Pallerola viu la setmana de les olimpíades i dissabte celebrarà la 
gran festa de cloenda. Dissabte 19 de maig durant tot el matí al pati de l'escola hi haurà 
paradetes de maquillatge, xapes, mural olímpic, tir amb arc, altelisme, tobogan inflable, 
piscina de boles, bàsquet, rugbi i brau mecànic i els enginys de Guixot de 8. 



- A les 9 h, es farà una bicicletada  d'anada i tornada fins a l'Institut pel carril bici. Per 
inscriure's cal passar pel despatx de l'Ampa, o bé envial un mail a: 
pallerolairoca@yahoo.es. Només hi ha el condicionant que els nens menors de 8 anys, 
han d'anar acompanyats d'un adult. 

-  A les 9.30 h començarà oficialment la festa. 
-  A les 10, esmorzar  i tot seguit exhibició de taekwondo  al gimnàs. 
-  A les 10.30 h tómbola  
-  A les 11 partit d'hoquei patins a la pista de futbol 
-  A les 13 h concurs de postres, 
-  A les 14 h fideuà popular (tiquet 4,75 €) 
-  A les 16 h Cloenda amb la festa de l'escuma.  
 
També acompanyaran la festal, les puntaires de Sant Celoni.  
 

 
Diumenge 20 de maig l’institut escola La Tordera ce lebra La Torderada 
Durant tot el matí a l’escola hi haurà el mercat de 2a mà, tallers de maquillatge, exposició 
de treballs temàtics, exhibició d’activitats extraescolars... 
 

- A les 9 h, partit de futbol 
- A les 11 h, espectacle infantil a càrrec dels nens i nenes de l’escola 
- A les 13 h, cercavila amb el Tabi, la Tabina i la Cuca 
- A les 13.15 h, festa de l’escuma 
- A les 14 h, dinar de germanor 
-  

També acompanyaran la festa els bombers de Santa Maria de Palautordera.  
 
 
Dissabte tarda i diumenge matí, activitats del Cent enari a la Salle  
Tarda de dissabte 19 plena d’activitat a la Salle de les 4 a les 10 de la nit. Diumenge, 
bicicleta de bon matí, inflables i dinar.  
 
Dissabte 

- A les 16 h Representació Modern Dance 
- A les 16.30 h Teatre alumnes francès 
- A les 17 h Balls Educació infantil 
- A les 17.45 h Teatre alumnes anglès 
- A les 18 h Playback ESO 
- A les 19 h Coral 
- A les 19.30 h Cantata 
- A les 20 h Sardana del Centenari 
- A les 20.30 h Sopar 
- A les 22 h Dj Mark 

 
 

Diumenge  
 

- A les 8.15 h Bicicletada 
- A les 10 h Inflables. Retorn bicicletada (xocolatada o gelat) 
- A les 13 h Presentació del llibre del centenari 
- A les 14 h Dinar del centenari 

 
 
 

Conferència-col·loqui sobre la donació d'òrgans aqu est dissabte a 2/4 de 6 tarda  
 



El Club de trasplantats hepàtics de Catalunya organitza aquest dissabte  a 2/4 de 6 de la 
tarda a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis, una conferència col·loqui sobre la donació 
d’òrgans.  

Programa: 

• Presentació de l'acte, a càrrec de Magalí Miracle , Regidora de Comunitat. 
• Presentació del Club de Trasplantats Hepàtics de Catalunya a càrrec de Josep 

Vilaseca , President del Club. 
• Projecció del DVD sobre la donació L'Esperança 
• Conferència col·loqui sobre la donació d'òrgans i els trasplantaments a càrrec de 

Josep Vilaseca , trasplantat hepàtic. 
• Presentació d'audiovisuals sobre el procés Donació-Trasplantament 
• Xerrada: Experiència d'un trasplantat, a càrrec d'Antoni Vilà Manent , trasplantat 

hepàtic. 
• Cloenda de l'acte, a càrrec de Joan Castaño , Alcalde de Sant Celoni. 


