
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 27 de juny 
 
 

 
• El Ple escull la “Ronda Tordera-Pertegàs” presentat  pel Cor de Maria com a 

treball de recerca guanyador del projecte Ajuntamen t Jove. Els 4 grups 
d’alumnes van defensar el seu projecte davant el pl e municipal reunit a la 
Sala Petita de l’Ateneu dimarts 26 
 

• Engega la programació d’estiu a Sant Celoni. Dijous  a la fresca, una 
proposta cultural pel juliol i l’agost. La plaça Ra fael Ferrer a Sant Ponç 
s’afegeix als escenaris habituals 
 

• Uns 700 infants i joves celonins comencen els Casal s d’estiu. L’Ajuntament 
ha atorgat un ajut social a 49 nens i nenes 
 

• Prop de 180 professionals del món de l’educació van  assistir ahir a la 
primera sessió de les jornades “Èxit escolar i dive rsitat” 
 

• La Biblioteca l’Escorxador instal·larà cada dimarts  a la tarda una carpa amb 
llibres i activitats  
 

• Sax Sala organitza una sessió sobre les Primeres passes de la PIME 
exportadora   
 

• Sant Celoni va recuperar la revetlla de Sant Joan 
 

• L'Ajuntament reconeix el treball de 170 esportistes  celonins a Pòdium 2012. 
Els jardins de la Rectoria Vella van aplegar l'acte  de reconeixement del 
treball individual o d'equip dels esportistes, entr enadors i clubs  (veure fotos) 

 
• Gran nivell de qualitat a la primera exposició col· lectiva d’artistes joves del 

Baix Montseny a la Rectoria Vella. Divendres 22 de juny va tenir lloc l’acte 
d’inauguració de la mostra  
 

 
 
 
El Ple escull la “Ronda Tordera-Pertegàs” presentat  pel Cor de Maria com a treball 
de recerca guanyador del projecte Ajuntament Jove  
 
Els 4 grups d’alumnes van defensar el seu projecte davant el ple municipal reunit a 
la Sala Petita de l’Ateneu dimarts 26  
 
La Sala petita de l’Ateneu es va omplir ahir dimarts a la tarda per seguir en directe el ple 
municipal extraordinari que es va convocar amb un únic punt a l’ordre del dia: Elecció del 
treball de recerca del projecte “Ajuntament Jove”, en el marc del Pla local de joventut de 
Sant Celoni 2010–2013.  Tal i com va explicar l’alcalde Joan Castaño a la presentació, 
“el projecte pretén donar resposta a la missió de p romoure el desenvolupament 
dels valors democràtics i impulsar la participació i el compromís dels joves amb la 



societat”. En aquest sentit, va afegir, “els seus objectius generals són: assolir per 
part de l’alumnat les competències bàsiques, dins d e cada àrea, i impulsar la 
participació i el compromís dels joves amb el seu m unicipi”.  
 
4 grups d’alumnes, provinents de l’Avet Roig, el Cor de Maria, la Salle i l’Institut, van 
presentar en aquest ordre el seu treball de recerca de 4art d’ESO que han dedicat a 
temes o problemàtiques reals del municipi.  
 
Escola Avet Roig  
 
Títol del treball de recerca: Organització d’un acte festiu, festival de dansa i tallers 
Autors: Núria Archs, Estel Cobos, Oriol Llovera, Èlia Torrell, Mar Truc 
Descripció del projecte: 
Els alumnes de 4rt d’ESO de l’escola Avet Roig han dissenyat un festival de dansa i 
tallers amb l’objectiu de fer difusió de les diferents disciplines de dansa entre la població 
de Sant Celoni, donar a conèixer els diferents grups, escoles i entitats que estan 
relacionades amb el món del ball i fomentar la participació dels ciutadans /es de totes les 
edats. 
 
Col.legi Cor de Maria  
 
Títol del treball de recerca: Ronda Tordera-Pertegàs 
Autors:  Anna Maria Mesa Guillamet, Mireia Aymar Camps, Jordi Clos Garrido i Arnau 
Pagès López 
Descripció del projecte: 
Els alumnes de 4rt d’ESO del Col·legi Cor de Maria han dissenyat la construcció  d’un 
passeig perimetral al nucli de Sant Celoni per a ús de lleure de la població de Sant Celoni 
Aquesta és una proposta posa en valor elements paisatgístics i patrimonials del municipi. 
A més a més, promou la pràctica de l’esport i donar a conèixer zones de Sant Celoni poc 
conegudes per a la seva població, el circuit proposa convertir-se en una via d’accés a 
altres camins de senderisme com el GR-5 i GR-97 o cap al camí d’Olzinelles, a 
Vallgorguina  o a Campins. 
 
Col.legi La Salle  
 
Títol del treball de recerca: Ús i abús de pantalles 
Autor: Èric Lafuente Garrós 
Descripció del projecte: 
Èric Lafuente Garrós ha elaborat un estudi sobre l’addicció als jocs, als mòbils, a la 
televisió i a l’ordinador. Analitza les conseqüències d’aquestes addiccions  i proposa 3 
àmbits d’intervenció a nivell municipal per tal de prevenir-ne l’addicció: en l’àmbit escolar 
proposa reforçar la prevenció, en l’àmbit familiar vol oferir formació a les famílies i en 
l’àmbit del lleure creu convenient fer difusió de les activitats de les entitats i del municipi.  
 
Institut Baix Montseny  
 
Títol del treball de recerca: A Sant Celoni, tots connectats! 
Autor:  Mohammed El Addab 
Descripció del projecte:  
Mohammed El Addab planteja l’ampliació de les zones wifi a Sant Celoni, específicament 
la Pl. de l’Estació, el camp de futbol i a la Pl. de les Illes Belles. En aquest sentit, aquest 
projecte ressalta la importància de l’accés a Internet de la població, i específicament dels 
joves de Sant Celoni .  
 
 
Després de 4 grans intervencions per part dels alumnes, precedides per les paraules 
dels seus tutors, i molt aplaudides pel públic assistent, els regidors i regidores van votar 
la seva preferència: Ronda Tordera-Pertegàs amb 6 vots. 



 
El projecte guanyador que té una assignació econòmica de 6 mil euros pel seu 
finançament parcial  o total, es traslladarà a l’àrea municipal corresponent perquè estudiï 
la seva execució i en faci l’adaptació oportuna.   
 
La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, va donar l’enhorabona a tots 
els participants, els va encoratjar a estudiar i treballar fort i sobretot els va encoratjar a 
“reflexionar, a pensar sempre que les coses es pode n canviar... no deixeu mai de 
lluitar per allò que creieu que podeu millorar, sem pre hi ha alternatives”.  
 
 

 

Engega la programació d’estiu a Sant Celoni  
 
La programació d’estiu de Sant Celoni engegarà aquest divendres amb els tradicionals 
Tastets d’Estiu a la plaça de la Vila, la Mostra de Cuina del Baix Montseny que arriba a la 
sisena edició. Tot seguit, la Festa del Solstici d’Estiu organitzada pels Bocs i Cabres, on 
la Colla de Diables farà la presentació de la seva nova bèstia el Tritó...  seguit de tots els 
Dijous a la Fresca que, com sempre, durà circ, cinema, música i titelles a la fresca, cada 
dijous, a les 10 de la nit, als jardins de la Rectoria Vella, a la plaça de la Biblioteca o a la 
plaça de Sant Ponç. I per acabar d’arrodonir-ho, els dissabtes s’ompliran de música amb 
la Fira Sound Celoni i la final del Sant Celoni Sona! Concurs 2012. Tot plegat pensat per 
fer passar un bon estiu a grans i petits.  www.santceloni.cat/agenda 
 
 
Dijous a la fresca, una proposta cultural pel julio l i l’agost  
La plaça Rafael Ferrer a Sant Ponç s’afegeix als es cenaris habituals 
 
Els Dijous a la fresca tornen aquest estiu dins la programació cultural organitzada per 
l’Ajuntament de Sant Celoni. Tot i reduir-se el pressupost, que passa dels 20.400 euros 
el 2011, a 12.700 aquest any, s’ha fet un esforç per mantenir la mateixa oferta que l’any 
passat, tots els dijous de juliol i agost, amb una varietat de propostes que van des del 
cinema amb un dels darrers èxits de taquilla, Intocable , Tintin en 3D o La Invención de 
Hugo , passant pel circ amb Controlled Falling Project , la música de Heart Beat  o la 
música popular del nord del Marroc d’Ashuak , la dansa de Maisharbàà  combinada amb 
la màgia del Mag  Dodó  i les  titelles de Txo Titelles . La programació s’ha pensat perquè 
pugui agradar a tots els públics i combina oferta professional i amateur. En aquest sentit, 
cal destacar l'aposta per la creació local amb la Mollet Jazz Band i la Jazz Band de Sant 
Celoni.  
 
A més, els Dijous a la fresca estrenen un nou emplaçament que se sumarà als jardins de 
la Rectoria Vella i la plaça de la Biblioteca: la plaça Rafael Ferrer, a Sant Ponç, amb la 
voluntat de fer visible l’activitat cultural més enllà del centre del poble.  
 
 
Uns 700 infants i joves celonins comencen els Casal s d’estiu  
 
Aquest estiu, prop de 700 nens i nenes del municipi, d’edats compreses entre 3 i 17 
anys, s’han inscrit als casals d’estiu de Sant Celoni, organitzats per escoles, entitats 
esportives i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquests casals acolliran 
participants a finals de juny, el mes de juliol i fins i tot, algun oferirà una oferta per la 
última setmana d’agost i la primera de setembre. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, escoles i entitats esportives han treballat conjuntament per 
oferir una oferta d’activitats àmplia, diversa i atractiva per infants i joves; tenint en compte 
el lleure, la formació i l’esport. Aquest projecte compartit, a més a més, de reforçar i 
consolidar la comunitat educativa del municipi, pretén donar resposta a les necessitats 



reals de les famílies en el període estiuenc, sense oblidar els interessos i les motivacions 
d’infants i joves. 
 
Les entitats que han organitzat i han col·laborat amb l’Ajuntament de Sant Celoni, a 
través de la comissió d’activitats d’estiu 2012, són les següents: AMPA Escola L’Avet 
Roig, AMPA Escola Josep Pallerola i Roca, AMPA Escola La Tordera, AMPA Escola 
Soler de Vilardell, AMPA Escola Montnegre, Club Bàsquet Sant Celoni, Club Esportiu 
Sant Celoni, Club Tennis Sant Celoni, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La Salle, Penya 
Barcelonista Sant Celoni i Centre Esportiu i Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes-UFEC. 
 
Tanmateix, l’Ajuntament de Sant Celoni ha concedit ajuts socia ls per les activitats 
d’estiu a 49 nens i nenes  del municipi per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i que 
cap infant i jove es quedi sense casal. 
 
 
Prop de 180 professionals del món de l’educació van  assistir ahir a la primera 
sessió de les jornades “Èxit escolar i diversitat”  
 
Prop de 180 professionals del món de l'educació van assistir aquest dimarts al matí a la 
primera de les tres jornades sobre Èxit escolar i diversitat que han organitzat 
conjuntament l'Ajuntament i el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental III. 
Aquesta formació forma part del Pla de formació de zona del Departament 
d’Ensenyament i del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni amb l'objectiu de donar eines 
teòriques i pràctiques per atendre la diversitat social i cultural existent a les aules. 
 
La formació la van inaugurar l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, i  l’inspector en cap 
dels serveis territorials de Maresme – Vallès Oriental, Salvador Grijalvo. A la seva 
presentació, l’alcalde apuntava que “una de les preocupacions bàsiques dels centres 
educatius i de l’administració és que cap alumne qu edi exclòs d’aquest èxit per 
raons de procedència cultura i social” . En aquest sentit, afegia que “aquest repte es 
fa, encara, més patent en moments de crisi com els que estem vivint” . 
 
Salvador Grijalvo va destacar els programes d’atenció a la diversitat de les escoles de 
Sant Celoni, com el projecte Ametista, com programes pioners que s’han anat estenent a 
la resta de centres de Catalunya. 
 
La primera sessió la van portar a terme Jordi Pàmies i Marta Bertran, professors del 
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB i membres fundadors del grup 
de recerca EMIGRA del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions. 
 
L’objectiu d’aquesta primera sessió era saber que diuen les recerques que es fan a la 
universitat sobre els factors que milloren l’èxit escolar dels fills i filles de famílies 
immigrants. Aquestes recerques posen de manifest que els factors que milloren l’èxit 
escolar són: 
 

- Pel que fa a les famílies són factors d’èxit: 
o Que el pare i la mare verbalitzin als seus fills que cal que estudiïn i 

desenvolupin al màxim les seves capacitats 
o Que els fills vegin l’exemple del pare i la mare que van a les escoles 

d’adults a aprendre la llengua i a millorar la seva formació 
 

- Pel que fa a l’alumnat els factors d’èxit són: 
o Aprofitar el sentiment que té l’alumne d’haver-se d’esforçar per no 

defraudar l’esforç migratori que han fet els seus pares perquè ell pugui 
gaudir d’una vida millor.  

o Potenciar els espais informals de relació de tot l’alumnat 
 



- Pel que fa als mestres i a l’escola són factors d’èxit escolar: 
o Treballar el vincle afectiu amb l’alumne i la seva família 
o Valorar el bagatge cultural d’aquests nens i nenes, el coneixement de les 

seves llengües d’origen, els valors positius de les seves cultures  
o Augmentar les expectatives envers l’èxit escolar d’aquest alumnat 

 
- Pel que fa al món associatiu: 

o Aprofitar el potencial educatiu de les associacions d’immigrants 
o Aprofitar el potencial educatiu de la resta d’associacions del municipi com 

a espai de relació i de cohesió 
 
Aquesta formació continuarà amb dues sessions més de caire molt més pràctic: 
 

- El dimecres 26 de setembre de 17.30 a 19.30 amb una taula rodona amb 
directors d’escoles i Instituts amb experiències d’èxit escolar en centres de 
primària i secundària en entorns complexos. 
 

- El dimecres 3 d’octubre de 17.30 a 19.30 amb una taula rodona amb joves 
d’origen estranger amb trajectòries d’èxit escolar que explicaran quines 
condicions i estratègies han possibilitat l’èxit en el seu itinerari formatiu. 

 
 
 
La Biblioteca l’Escorxador instal·larà cada dimarts  a la tarda una carpa amb llibres 
i activitats  
 
La Biblioteca l’Escorxador ha ideat per aquest estiu el Bibliopícnic. Durant el mes de 
juliol, i cada dimarts de 17 a 20 h. s’instal·larà a la plaça de la biblioteca una gran carpa 
amb un seguit de documents, amb la finalitat que tots aquells que es vulguin apropar, 
puguin gaudir de llibres i revistes “a la fresca”. 
 
A més a més, per a cada setmana s’ha programat una sèrie d’activitats i tallers on els 
més petits i els joves, podran gaudir del bon temps fent manualitats i participant en els 
diferents jocs i contes proposats per la Sandra Riera. 
 
Aquesta és una aposta innovadora en el municipi per apropar l’oci, la cultura, les tardes 
de juliol i l’entreteniment a tothom. 
 
 
 
Finalitza el curs 2011-2012 del PQPI-PTT (Pla de Tr ansició al Treball) Sant Celoni  
 
Dijous, 21 de juny al vespre, la Sala petita de l’Ateneu va acollir l’acte de cloenda de la 
16ena promoció d’alumnes del Pla de transició al treball de Sant Celoni. 28 joves del 
Baix Montseny, entre 16 i 20 anys, han participat en aquesta oferta formativa que queda 
emmarcada en els Programes de Qualificació Professional Inicial que conjuntament duen 
a terme la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Enguany, 24 joves, gaudint de les avantatges del programa en relació a millorar l’accés 
per a la continuïtat formativa en cicles formatius de grau mitjà (CFGM) han cursat 
paral·lelament un doble itinerari: preparar-se per al món laboral i per continuar estudiant 
en CFGM. 
 
La sala petita de l’Ateneu estava plena de gom a gom. Els joves i les seves famílies, 
conjuntament amb els empresaris van gaudir d’una estona molt emotiva. 
 
22 empreses han col·laborat en la formació dels jov es 
 



Any rere any, les empreses de la zona validen el seu suport en aquesta proposta de 
formació col·laborant acollint un jove en pràctiques. 
 
Els/les joves dels perfils auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic i auxiliar en 
muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas estaran en millors condicions per 
incorporar-se al món del treball gràcies a l’aprenentatge que han pogut fer en diferents 
empreses de Sant Celoni i del Baix Montseny. Les competències professionals 
adquirides pels joves s’associen a les ocupacions d’auxiliar administratiu/a, dependent/a, 
reposador/a, caixer/a, mosso/a de magatzem, ajudant de lampista, ajudant de 
climatització i ajudant de muntador d’antenes i sistemes de telecomunicació. 
 
Empreses que en aquesta edició han acollit joves: 
GUACS, ADE ESPORTS, GOTTA, EL CAFETÓ, CANADA HOUSE, Biblioteca 
l’ESCORXADOR, Merceria SANTA ANNA, PAPEROTS, EL PUNT DEL MONTSENY, 
ESCRIG SL, CLOS ELEC-FONT S.L, HOSPITAL de Sant Celoni, Escola PALLEROLA, 
ANTONIO PAREJA, LAMPISTERIA TONY SAEZ, KLÖCKNER PENTAPLAST, DIALBI 
SCP i RIPOU SL.  
 
Continuïtat Formativa  
 
6 Centres educatius de formació professional del Vallès Oriental acolliran en el curs 
2012-13 joves del ptt. 
 
Un cop superada la prova d’accés a cicles formatius de grau mig, 17 joves  es 
preinscriuen a cicles formatius  per a continuar estudis en formació professional en els 
perfils de: gestió administrativa,  atenció sociosanitària, imatge personal, electromecànica 
de vehicles automòbils i electromecànica industrial, instal·lacions elèctriques i 
automàtiques,mecanització, carrosseria i telecomunicacions. 
 
L’Escola d’Adults de Sant Celoni acull a 7 joves  del ptt per que puguin continuar el seu 
itinerari de formació en Mòduls C  amb la finalitat d’obtenir el GESO.  
 
 
Sax Sala organitza una sessió sobre les Primeres passes de la PIME exportadora   
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Celoni, amb el suport d’ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya, organitzen el proper 9 de 
juliol una sessió sobre les Primeres passes de la PIME exportadora, adreçada a les 
empreses i emprenedors del Baix Montseny amb cap o poca experiència internacional. 
 
Analitzarem i facilitarem informació sobre com iniciar-nos en el negoci internacional, els 
aspectes fonamentals a tenir en compte, la informació bàsica per a internacionalitzar la 
nostra empresa o negoci, programes i ajuts per a la iniciació al negoci internacional, la 
viabilitat del projecte, etc.  
 
Aquest curs s’inscriu en el conveni de col·laboració que Ajuntament i Cambra de Comerç 
van signar el mes de maig i que entre altres aspectes concreta accions de formació.  
 
La sessió és totalment gratuïta i durarà una hora i mitja aprox. Tindrà un caràcter pràctic i 
participatiu, per tal de posar l’exportació a l’abast dels empresaris i emprenedors 
assistents a la sessió. 
 
Les persones interessades poden realitzar la inscripció a:  www.cambrabcn.org 
 
Per a més informació podeu contactar amb: 
 
Sax Sala : 93 867 41 75 (extensió 1912) o via mail a empresa@santceloni.cat 



 
 
 
Sant Celoni va recuperar la revetlla de Sant Joan  
 
La revetlla de Sant Joan va tornar a Sant Celoni. La plaça de la Vila va acollir la festa des 
de les 11 de la nit i fins les 4 de la matinada amb l'Orquestra Mitjanit i tot seguir el DJ C. 
El servei de bar va anar a càrrec de la Colla Bastonera Quico Sabaté 
 
A les 7 de la tarda va començar la ballada de sardanes i a quarts de vuit del vespre va 
arribar la flama del Canigó a la plaça de la Vila acompanyada dels diables i representants 
de l’EROL, diables i Òmnium. Després de la benvinguda de l’alcalde i la lectura del 
Manifest a càrrec de les entitats organitzadores, la flama es va col·locar al balcó de 
l’ajuntament. 
 
 
L'Ajuntament reconeix el treball de 170 esportistes  celonins a Pòdium 2012  

Els jardins de la Rectoria Vella van aplegar l'acte  de reconeixement del treball 
individual o d'equip dels esportistes, entrenadors i clubs  (fotos). 

Els jardins de la Rectoria Vella van acollir divendres 22 de juny a 2/4 de 7 de la tarda la 
quarta edició de Pòdium que enguany va reconèixer el treball de 170 esportistes, 
entrenadors i clubs. Pòdium s'adreça a tota la comunitat esportiva celonina que al llarg 
de la temporada ha obtingut resultats destacats en la seva disciplina. 

Entre els reconeixements individuals hi ha 3 atletes del Club Atletisme Sant Celoni i 36 
del Karate Club Just. A nivell col·lectiu, es va reconèixer al Club Patí Sant Celoni – 
Hoquei (3 equips), Club Bàsquet Sant Celoni (2 equips), Club Petanca les Borrelles (2 
equips), Club Esportiu Sant Celoni (1 equip) i el Club Patinatge Artístic Sant Celoni (1 
equip). 

 
 
Gran nivell de qualitat a la primera exposició col· lectiva d’artistes joves del Baix 
Montseny a la Rectoria Vella  
 

Divendres 22 de juny va tenir lloc l’acte d’inaugur ació de la mostra  
 
La inauguració divendres passat d’Aquí i ara-2012 va permetre descobrir una exposició 
col·lectiva de joves artistes que resideixen a la comarca natural del Baix Montseny de 
gran qualitat i nivell. No són un col·lectiu, però s’han unit i trobat mitjançant les activitats 
organitzades per l’associació JASC (Joventut Alternativa de Sant Celoni). 
 
Les obres que mostren, gairebé totes inèdites, conformen una mostra d’art autòcton. Són 
diverses i responen a uns estils ben propis i definits. Amb aquesta exposició ens 
descobreixen el que està bullint, ara i aquí, a l’ombra del Montseny i el Montnegre.  
 
Aquesta mostra inicia una sèrie d’exposicions, anomenades genèricament Aquí i ara, 
que, cada dos anys, ens mostraran les creacions de joves artistes del Baix Montseny. Hi 
participen araSara, Marc Bosser, La Crehuet, Albert Esparza, Xavi Godoy, Lluís Molina, 
Alexandra Ortiz i en Xavi. 
 
La mostra es podrà visitar fins el 22 de juliol de 2012 en el següent horari: dijous, 
divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre;  Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 
del migdia i de 5 a 8 del vespre. 
 



Aquesta mostra inicia una sèrie d’exposicions, anomenades genèricament Aquí i ara, 
que, cada dos anys, ens mostraran les creacions de joves artistes del Baix Montseny. 
 
 
araSara   
Barcelona, 1984. Estilista de la indumentària. Viu al Montseny des de ben petita. 
Amant dels objectes perduts, proposa un origen i un destí al material amb la intenció de 
fondre’s en l'eteri de la metàfora. Disconforme amb el sentit del vestir, despulla la 
incongruència i la disfressa posant de manifest el seu bagatge estereotipat. S'impregna 
dels orígens i els emmotlla a la dinàmica dels dies que corren. 
 
Marc Bosser  
Barcelona, 1983. Estudiant de la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Viu entre 
Barcelona i Gualba.  
La seva curiositat constant l'ha portat a investigar i a expressar-se en diferents camps: 
música, pintura, videoart. Treballa sempre de forma intuïtiva a la recerca de l'essència de 
les coses i la seva producció té un fort lligam amb la natura. 
 
La Crehuet  
Badalona, 1977. Ha estudiat a l’Escola d’Arts i Superior de Disseny Pau Gargallo. Viu al 
Montseny des de 2009. 
Omple la seva activitat creativa en diversos àmbits: escultura, pintura, disseny gràfic i 
il·lustració. Atreta per la recerca dels materials, elements diversos i les seves 
interpretacions, busca el joc constant d’objectes i la seva poesia. Recupera i revalora 
mitjançant la transformació allò que veu rebutjat o menyspreat. No es tracta de compadir-
se sinó de viure més feliç. 
 
Albert Esparza 
Granollers, 1984. Ha estudiat batxillerat artístic a l’Institut Celestí Bellera de Granollers. 
Resideix a Canovelles, però des de fa anys fa vida a Sant Celoni i al Baix Montseny. 
Afeccionat a la pintura i a la il·lustració, focalitza la seva activitat en el retrat i la figura 
humana, així com en els animals. Mostra el resultat de la seva manera de treballar sense 
cap tema concret, només basat en les formes figuratives. 
 
Xavi Godoy 
Sant Celoni, 1981. Autodidacte. 
La seva font d’inspiració són les persones. El fet de treballar amb la figura humana, a 
partir d’un aprenentatge autodidacte, fa que intenti superar-se contínuament per treure el 
millor de cadascú. Les seves peces s’inspiren en el còmic i el dibuix, i les treballa amb 
tècniques de grafit. 
 
Lluís Molina 
Sant Celoni, 1984. Té estudis de belles arts i artteràpia. 
Artista visual i artterapeuta. El focus d’interès principal de les seves produccions són les 
persones, les seves relacions amb ells mateixos, amb els altres i amb l’entorn. Intenta 
sempre beure de l’honestedat i transmetre intuïtivament les emocions fent servir un estil 
figuratiu amb tocs expressionistes. 
 
Alexandra Ortiz  
Sant Celoni, 1984. Ha estudiat pintura a la Massana, Barcelona. Viu a Mosqueroles des 
de 2008. 
Artista visual. El seu treball està centrat en l'estudi de la llum i ho explora en diferents 
àmbits, tant en la pintura com en la projecció de llum o videoart. Treballa majoritàriament 
amb un estil abstracte i colorista i ens endinsa en el seu món oníric. 
 
En Xavi 
Sant Celoni, 1980.  



A principis del 2000 va estudiar un cicle de grau superior d’il·lustració i, en acabar, un 
d’escultura a l’escola Pau Gargallo de Badalona. El més enriquidor d’aquesta etapa de 
formació va ser que va treballar durant cinc anys de bibliotecari en aquest centre. Tot 
plegat el porta a descobrir que, quan més còmode se sent i, sobretot, quan més gaudeix, 
és dibuixant i pintant. Això és el que més l’interessa de l’art: gaudir-ne. 
 
 
 


