
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 13 de juny 
 
 

• La 6a Mostra de cuina del Baix  Montseny, Tastets d ’Estiu, arrenca amb 
força. Organitzadors i restauradors van presentar a hir els 13 plats que 
s’oferiran el divendres 29 de juny a la plaça de la  Vila  
 

• Ampliació de la zona de vianants al carrer Sant Per e els caps de setmana 
d’estiu. L’Ajuntament dóna resposta a la sol·licitu d dels comerciants del 
carrer 
 

• Millores de mobilitat a diferents punts del municip i. Les actuacions donen 
resposta a peticions del veïnat  
 

• L’Ajuntament de Sant Celoni particip a la Setmana d e l’Energia. Divendres 
15 de juny a la tarda, activitats a la plaça de la Vila  
 

• I dissabte, 16 de juny, darrera tarda de Mostra d’E ntitats. Castellers, 
geganters i bastoners ompliran la plaça de la Vila i els Amics de les Arts 
actuaran a l’Ateneu  
 

• Els actes a l'entorn de Mauthausen apleguen més de 80 persones Podeu 
escoltar els programes especials que va emetre l'em issora municipal Punt 7 
Ràdio abans  i després  del viatge.  
 

• Els alumnes de l’Escola d’Adults de Sant Celoni obt enen bons resultats a 
les proves per accedir a la formació professional i  a la universitat  
 

• Cloenda dels cursos de català que enguany han compt at amb uns 300 
alumnes 
 

• Es donen a conèixer els guanyadors del Certamen lit erari juvenil convocat 
per l’Ajuntament  
 

• Aquest diumenge, 61è Homenatge a la gent gran de la  Batllòria 
 

• Prop de 250 alumnes han après seguretat viària de l a mà de la Policia local 
 
 
 

 
La 6a Mostra de cuina del Baix  Montseny, Tastets d ’Estiu, arrenca amb força  
Organitzadors i restauradors van presentar ahir els  13 plats que s’oferiran el 
divendres 29 de juny a la plaça de la Vila  

Tastets d’Estiu, la 6ª Mostra de cuina del Baix Montseny que tindrà lloc divendres 29 de 
juny a la plaça de la Vila de Sant Celoni, ha arrencat amb força. Ahir, al restaurant Els 
Avets, es van poder veure i tastar les creacions dels 10 restauradors, 3 pastissers i el 
celler participant a la mostra. Els organitzadors, l'Associació d'Empresaris Turístics del 



Montseny i l'Ajuntament de Sant Celoni, van agrair la implicació dels participants que, 
segons va dir  l’alcalde Joan Castaño, “ha fet possible consolidar Tastets d’estiu com 
un referent de la bona cuina, la creativitat i els bons productes lligats al 
Montseny”.   

Divendres 29 de juny a les 9 del vespre, a la plaça de la Vila es podran degustar les 
creacions dels 13 restaurants i pastisseries per un preu de 15 euros que dóna dret a tres 
plats, unes postres, beguda i cafè.  

Els tiquets es podran adquirir el mateix dia a la plaça o bé a l'avançada a partir de dilluns 
18 de juny als següents establiments:  A Sant Celoni: Pastisseria Lleonart, Tretze Vents, 
Embotits Artesans El Montseny, els Avets, La Parra, Pastisseria Vila, Oficina de Turisme. 
A Sant Esteve de Palautordera:  Centre d’informació de Sant Esteve de Palautordera i 
Pastisseria Vallflorida. A Santa Maria de Palautordera: Pastisseria Vallflorida.  
 
Premi al millor plat  
A més aquest any totes les persones assistents podran votar el millor plat entre tots els 
tastets i optar al premi d’un sopar per a dues persones al restaurant guanyador, ofert per 
l'Associació d'Empresaris Turístics. Dilluns 2 de juliol, l’emissora municipal Punt 7 Ràdio 
donarà a conèixer el guanyador i el plat més votat. El restaurant guanyador per la seva 
banda, obtindrà una campanya publicitària a Punt 7 Ràdio valorada en 300 euros, oferta 
per l'Ajuntament de Sant Celoni. 

Podeu veure tota les imatges dels plats a  www.santceloni.cat/tastets 

Plats i postres  
 
Els Avets (Sant Celoni) 
Arròs negre amb cua de llagostí 
 
Restaurant Syrah (Sant Celoni) 
Calamars saltejats amb botifarra, pèsols i ceba 
 
Restaurant La Parra (Sant Celoni) 
Patates farcides de botifarra negra i pinyons 
 
Restaurant Els fogons del Mètric (Sant Celoni) 
“Callos” a l’estil del Mètric 
 
El Racó de Ca l'Eli (Santa Maria de Palautordera) 
Milfulls de bacallà i espinacs gratinat amb all-i-o li de sobrassada i mel 
 
Restaurant Can Marc (Sant Esteve de Palautordera) 
Caneló de pollastre de pagès amb beixamel trufada, salsa de rostit i sablé de 
parmesà 
 
Hotel Sant Bernat - Sant Marçal (Montseny) 
Melós de cua de bou amb rossinyols i caramel de bot ifarra 
 
Restaurant La Vall del Montseny (Sant Esteve de Palautordera) 
Amanida de llenties amb gambes, salmó marinat i esp ígol del Montseny 
 
Restaurant Can Pere Punyetes (Sant Esteve de Palautordera) 
Calamars farcits de carn amb salsa de xocolata i la  seva tinta amb cruixent de 
porro 
 
Restaurant El Turó de l'Home (Santa Maria de Palautordera) 



Tripes i peus de vedella 
 
Vallflorida Xocolaters (Sant Esteve de Palautordera) 
Cremós de maduixa del Montseny amb cruixent de iogu rt 
 
Pastisseria Vila (Sant Celoni) 
Sacher d'albercoc 
 
Pastisseria Can Lleonart (Sant Celoni) 
Pastisset de gerds amb un cremós de crema anglesa 
 
Serrat de Montsoriu (Sant Feliu de Buixalleu) 
Vins i caves 

 

 
 
Ampliació de la zona de vianants al carrer Sant Per e els caps de setmana d’estiu  
L’Ajuntament dóna resposta a la sol·licitud dels co merciants del carrer 
 
Sant Celoni ampliarà la zona de vianants del centre amb la incorporació del darrer 
tram del carrer Sant Pere. Els caps de setmana d'estiu, de divendres tarda a 
diumenge, es tancarà al trànsit el tram del carrer Sant Pere que va del carrer Sant 
Josep fins la carretera Vella. Amb aquesta mesura, iniciativa dels comerciants del 
carrer, l'Ajuntament de Sant Celoni vol aconseguir millorar la comoditat i seguretat 
dels vianants al mateix temps que es potencia el comerç.  
 
L'horari de tancament serà des de les 16 h del divendres fins a les 24 h del 
diumenge. En aquesta franja horària, no es podrà estacionar - tampoc per a 
càrrega i descàrrega- fora dels aparcaments especialment autoritzats. El primer dia 
que es tallarà la circulació rodada serà divendres 22 de juny i el darrer, diumenge 2 
de setembre. 
 
Per qualsevol dubte o suggeriment, l’Ajuntament posa a disposició del veïnat el 
telèfon: 93 867 41 75 i/o el correu electrònic desenvolupament@santceloni.cat. 
 
 
Millores de mobilitat a diferents punts del municip i  
Les actuacions donen resposta a peticions del veïna t  
 
Dins del seguit d’actuacions que fa l’Ajuntament per millorar l’accessibilitat i mobilitat al 
municipi, les darreres setmanes s’ha intervingut als carrers Joaquim Sagnier i al tram del 
carrer Balmes entre els carrers Germà Emilià i Santa Tecla, en tots dos casos, responent 
a una petició del veïnat. 
 
Al carrer Joaquim Sagnier s’han col·locat pilones i s’ha marcat amb pintura la prohibició 
d’aparcament sobre la vorera. D’aquesta manera, la zona de pas pels vianants guanya 
seguretat i comoditat ja que la vorera és molt estreta. 
 
Al carrer Balmes s’ha reforçat la senyalització vertical amb marques viàries per 
aconseguir que es respecti la prohibició d’estacionament que en moltes ocasions 
dificultava el pas de vianants i fins i tot  l’accés als immobles.  

 
 

 
 



L’Ajuntament de Sant Celoni participa a la Setmana de l’Energia  
Divendres 15 de juny a la tarda, activitats a la pl aça de la Vila  
 
Un any més, l’Ajuntament de Sant Celoni vol sumar-se a la Setmana Europea de 
l'Energia Sostenible, una iniciativa de la Comissió Europea i l'Agència Executiva de 
Competitivitat i Innovació. Divendres 15 de juny a partir de les 5 de la tarda a la plaça de 
la Vila, s’han organitzat diferents activitats centrades en l’estalvi elèctric a les llars : 
 

- Joc de gran format: “Juguem amb energia. Repensem el model energètic ” Joc 
per al foment de l’estalvi energètic i les energies renovables.  
Dirigit a un públic infantil, de 3 a 12 anys. 
 

- Taller “Saps com estalviar energia?”  Expositor interactiu amb bombetes i 
làmpades convencionals i de baix consum, interruptors, comptadors i endolls. Els 
participants experimentaran amb els diversos elements i en valoraran l’eficiència. 
 

- Taula informativa “Coneixes com consumeixes l’energia?”  Porta’ns una 
factura de casa, t’ajudarem a entendre-la i t’explicarem com pots estalviar energia 
i diners. 

 
 
 
 I dissabte, 16 de juny, darrera tarda de Mostra d’ Entitats  
Castellers, geganters i bastoners ompliran la plaça  de la Vila i els Amics de les Arts 
actuaran a l’Ateneu  
 
Aquest dissabte 16 de juny tindrà lloc una nova tarda d’activitats a la plaça de la Vila dins 
la proposta organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’objectiu de dinamitzar el 
municipi a nivell econòmic, cultural i social. Aquesta serà la cinquena i darrera tarda de 
maig i juny que coincideix amb Mostra d’entitats i per tant servirà de cloenda. Per això, 
s’ha preparat un programa molt atractiu que aplegarà castellers, geganters i bastoners a 
la plaça.  
 
Taller de castells amb els Xics de Granollers 
A les 5 de la tarda 
 
Ballada dels Gegants de Sant Celoni 
A les 6 de la tarda 
 
Actuació de les colles Salats de Súria i Xics de Gr anollers 
A 2/4 de 7 de la tarda 
 
Ballada de la Colla Bastonera Quico Sabaté 
A 2/4 de 8 del vespre 
 
A més, al llarg de tota la tarda, carpes informatives i activitats organitzades per les 
entitats: JASC (Joventut Alternativa de Sant Celoni), Catalunya contra el càncer, 
Associació de Donants de Sang, Bocs i Cabres, UBIC (Unió de Botiguers i Comerciants 
de Sant Celoni), AUPA Sant Celoni per la salut, Associació Neurològica Amics Baix 
Montseny, Colla de Diables de Sant Celoni, Càritas Parroquial, Colla de Geganters i 
Grallers de Sant Celoni i Colla Bastonera Quico Sabaté. 
 
Concert dels Amics de les Arts a l’Ateneu  
Entrades a la venda a través de la xarxa www.ticket ea.com i al Centre Municipal 
d’Expressió 
 



Com a cloenda de la Mostra d’Entitats, els Amics de les Arts aterraran dissabte 16 de 
juny a les 10 de la nit a l’Ateneu de Sant Celoni amb el seu darrer disc Espècies per 
catalogar. Les entrades es poden comprar a www.ticketea.com  (18,7 euros) o al Centre 
Municipal d’Expressió, al carrer Sant Josep, 18 de Sant Celoni, de dilluns a dijous de 10 
del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda  (17 euros).  
 
Els Amics de les Arts són Dani Alegret (piano, òrgan Hammond i veu), Joan Enric 
Barceló (guitarra acústica i veu), Eduard Costa (melòdica, Moog, xilòfon, petites 
percussions i veu) i 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...  

 
 

 
Els actes a l'entorn de Mauthausen apleguen més de 80 persones  
 
El divendres 8 de juny, a les 7 del vespre, es van fer uns actes relacionats amb el camp 
de concentració de Mauthausen a la sala Bernat Martorell de Can Ramis, que van 
aplegar més de 80 persones, entre les quals hi havia familiars dels celonins i d'altres 
presoners que van ser deportats al camp i van ser víctimes del nazisme. 
 
El motiu dels actes va ser el viatge de cinc alumnes de l'Institut Baix Montseny, 
acompanyats per la professora Fina Ferrando, al camp de concentració de Mauthausen 
amb l'Amical de Mauthausen de l'11 al 13 de maig passat. Després del viatge, els 
alumnes van passar per les escoles de Sant Celoni per explicar l'experiència i recordar 
els horrors del nazisme. Per recordar les vivències de l'estada a Mauthausen també s'ha 
preparat una exposició fotogràfica al passadís de Can Ramis que es va inaugurar el 
divendres i es podrà visitar fins al cap de setmana proper.  
 
A la sala Bernat Martorell els alumnes i la professora van fer una senzilla i emotiva 
representació en homenatge als cinc celonins deportats a Mauthausen (Josep Pahisa 
Bruguera, Joan Serra Monrabà, Josep Dalmau Robelló, Martí Soler Barlet i Josep Rosés 
Badia), la mateixa que van escenificar en el viatge. Seguidament Juan M. Calvo Gascón, 
historiador i membre de l'Amical de Mauthausen, va fer una xerrada molt interessant 
sobre La deportació republicana als camps nazis, 1940-1945, en la qual va glosar el trist 
destí de molts republicans espanyols que van haver de fugir a l'exili i, després de 
l'experiència dels camps de refugiats del sud de França, van ser enquadrats a les 
Companyies de Treballadors Estrangers per donar suport a l'exèrcit francès i capturats 
per les tropes alemanyes per acabar deportats al camp de concentració de Mauthausen, 
on bona part dels exiliats van morir. Uns fets colpidors que s'han de recordar perquè mai 
més es torni a repetir res semblant. 
 
Podeu escoltar els programes especials que va emetr e l'emissora municipal Punt 7 
Ràdio abans  i després  del viatge. 
 
 
 
Els alumnes de l’Escola d’Adults de Sant Celoni obt enen bons resultats a les 
proves per accedir a la formació professional i a l a universitat   
 
Els resultats dels alumnes que aquest any s’han preparat a l’Escola d’Adults de Sant 
Celoni per a les proves d’accés als cicles formatius i a la universitat per a més grans de 
25 anys han estat molt positius. Un total de 65 alumnes, que es van poder examinar 
majoritàriament a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, van realitzar la prova d’accés a 
grau superior amb un resultat del 81,5% d’aprovats, suposant un increment respecte als 
cursos anteriors. Els 18 alumnes que s’havien preparat per a la prova d’accés a grau 
mitjà van fer l’examen a l’Institut Carles Vallbona de Granollers i el van superar un 67% 



dels presentats. Pel que fa als 23 alumnes matriculats a la prova d’accés a la universitat 
per a més grans de 25 o 45 anys, que es van examinar a la Universitat de Girona, van 
aprovar-la el 64% dels presentats. La majoria d’aquests alumnes han formalitzat les 
preinscripcions a diferents cicles formatius i estudis universitaris de grau.  
 
 
Des de l’Escola d’Adults del Centre de Formació i Ocupació del Baix  Montseny Sax Sala 
s’ofereixen els cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius i a la 
universitat per a més grans de 25 anys. La superació d’aquestes proves permet l’accés 
als estudis de formació professional i a la universitat a les persones que no tenen els 
requisits per accedir de manera directa. Cal remarcar que els alumnes dels cursos de 
preparació per a les proves d’accés a la formació professional són avaluats a l’escola 
d’adults si tenen una assistència mínima del 80%. Aquesta qualificació s’afegeix a la 
puntuació obtinguda a la prova d’accés que es realitza en els instituts. 
 
 

 
Cloenda dels cursos de català que enguany han compt at amb uns 300 alumnes  
 
El passat dimecres i dijous, 6 i 7 de juny, va tenir lloc la cloenda dels cursos de català per 
a adults del període 2011-2012 al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax 
Sala, que enguany han arribat a uns 300 alumnes. La cloenda es va organitzar a partir 
d’una mostra de diferents menjucs, alguns elaborats pels mateixos alumnes, que van 
deixar molt bon gust a la festa i que van permetre recollir les valoracions positives de 
l’alumnat respecte l’experiència d’aprenentatge de la llengua i de la cultura catalanes.  
 
L’Oficina de Català de Sant Celoni ha organitzat, des del setembre del 2011 i fins al juny 
de 2012, 15 cursos presencials de català per a adults. Els nivells bàsics, amb 132 
inscrits, s’emmarquen en el pla d’acolliment lingüístic; els alumnes han après a dominar 
algunes estructures per interactuar mínimament en català o bé s’han iniciat en l’expressió 
oral i han consolidat la comprensió de la llengua. La resta són cursos de nivell elemental, 
intermedi i de suficiència. En el nivell elemental, l’alumne consolida l’autonomia 
lingüística de la llengua oral; en l’intermedi s’inicia en el domini de la llengua escrita, i en 
el de suficiència adquireix el domini efectiu. En aquests nivells s’hi han inscrit 168 
persones.  
 
Tot l’alumnat ha pogut gaudir d’activitats socioculturals ben diverses que s’han dut a 
terme com ara l’excursió a Santa Fe, la presentació de Veu Pròpia, la campanya per 
promoure l’ús del català, la projecció de fotografies antigues i de festes populars de Sant 
Celoni, la sortida a la cova del Drac  l’elaboració i la presentació del tríptic Una colla de 
mots de foc i festa, la visita a la Biblioteca l’Escorxador, la participació  amb la celebració 
del Dia Mundial de la Poesia i la festa comarcal de cursos de català per a adults i de 
Voluntariat per la llengua a Caldes de Montbui. 
 
Paral·lelament als cursos, l’alumnat i la població en general ha pogut participar al 
programa Voluntariat per la llengua, que promou el voluntariat lingüístic, de manera que 
persones que parlen habitualment català destinen una part del seu temps a conversar 
amb persones interessades a agafar fluïdesa, perdre la vergonya i poder-lo parlar d’una 
manera natural. Durant aquest curs, se n’ha organitzat dues edicions, una al novembre i 
una altra al març. Entre totes dues edicions s’han realitzat 43 parelles. 
 
 
 
Es donen a conèixer els guanyadors del Certamen lit erari juvenil  



Divendres a la tarda va tenir lloc davant una Sala petita de l'Ateneu plena de gom a gom, 
el lliurament de premis del Certamen literari juvenil organitzat per l'Ajuntament de Sant 
Celoni.  

Guanyadors: 

• PROSA, Grup A, 1r Cicle d’ESO: “Agime” de Laura Pino Funoyet,  de l’Institut 
Escola La Tordera, per l’adequació comunicativa, la coherència discursiva i la 
cohesió del text. 

• PROSA, Grup B, 2n Cicle d’ESO: “El mocador màgic” de Mariona Capote , de 
l’Institut Baix Montseny per la utilització del lèxic i la bona utilització de les 
estructures morfosintàctiques. 

• PROSA, Grup C, Batxillerat i Cicles formatius: “Un gran descobriment” de 
Jennifer Rosales , de l’Institut Baix Montseny per la temàtica i la capacitat de 
 combinar ficció literària i temàtica científica. 
 

• POESIA, Grup A, 1r Cicle d’ESO: “La paret” de Nil Solanes Bruguera,  del 
Col·legi La Salle, per la originalitat temàtica. 

• POESIA, Grup B, 2n Cicle d’ESO: “Últim sospir” d’Anna Maria Mesa Guillamet  
del Col·legi Cor de Maria, amb gran càrrega poètica. 

• POESIA, Grup C, Batxillerat i Cicles formatius: “Poesia” de Sandra Maresma 
Espejo  de l’Institut Baix Montseny, per la bona utilització dels recursos estilístics i 
enfoc de la temàtica. 

Aquests treballs van competir entre unes 40 obres dels alumnes de l'Institut Baix 
Montseny, l'Institut Escola La Tordera, la Salle i el Cor de Maria.  Els guanyadors van 
rebre un val obsequi de 40 euros per a l'adquisició de llibres a la Llibreria els 4 Gats i a la 
Llibreria Alguer 7 i la resta de joves participants, un val de 15 € també per bescanviar per 
llibres. 

El jurat estava format per Maria Rosa Comas , tècnica en llengua i cohesió social del 
Departament d'Ensenyament; Enric Gimeno Barrios , llibreria Els Quatre Gats; Josep 
Terradas Agost , llibreria Alguer 7 i Teresa Masnou , Biblioteca L'Escorxador de Sant 
Celoni. 

 
Aquest diumenge, 61è Homenatge a la gent gran de la  Batllòria  
 
Diumenge, 17 de juny tindrà lloc a la Batllòria el 61è Homenatge a la gent gran amb 
sardanes, dinar de germanor i ball. La festa servirà per retre un tribut de respecte i 
estimació a 29 dones i 24 homes, organitzat pel Patronat de la Gent Gran de la Batllòria.  

Programa d'activitats:  

• A les 12 del migdia 
Audició de Sardanes amb la Cobla Baix Empordà, a la plaça de l'Església 

• A 2/4 de 3 
Dinar de Germanor, al menjador de l'escola Montnegre. 

• Tot seguit 
cloenda de l'acte per part de les autoritats, repartiment d'obsequis i animat ball de 
fi de festa, amb l'organista Àlex. 

www.santceloni.cat/ARXIUS/agenda/2012/61aniversari_ gent_gran_la_batlloria.pdf 
 
 
 
Prop de 250 alumnes han après seguretat viària de l a mà de la Policia local  



Del 29 de maig al 8 de juny de juny, uns 250 alumnes de les escoles del municipi van 
participar a les jornades d'educació viària que es fan en bicicleta pels carrers de la vila o 
en un circuit tancat. Agents de la Policia local van acompanyar els alumnes durant el 
recorregut i els van explicar les normes de circulació bàsiques per poder circular amb 
seguretat. 

L'activitat es va desenvolupar al matí i en l'horari escolar, des de l'entrada a les 9 fins les 
13 h. Agents de la Policia local van anar a la mateixa aula de l'escola, on donaven els 
conceptes bàsics per circular amb seguretat per la via pública i una vegada al carrer, van 
ensenyar als alumnes a circular segurs respectant les normes de circulació, tant els 
senyals de trànsit (verticals, lluminosos, horitzontals...) com els senyals del propi agent 
de circulació. 


