
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 10 d’octubre de 2012 
 

• Inscripcions obertes a la 4a Jornada de la Gent Gra n prevista pel 18 
d’octubre 

• Recursos per afrontar la crisi econòmica, eix centr al dels tallers 
participatius  

 
• Presentació del Punt de Servei Empresarial del Baix  Montseny de la 

Cambra de Comerç el proper 18 d’octubre a Can Ramis  
 

• Bon inici de la Tardor gastronòmica amb la fira de productes alimentaris 
artesanals. Aquest dissabte, de 7 de la tarda a 12 de la nit, m ostra de 
platets de tardor i vins a la plaça de la Vila  

 
• Els pares del Soler de Vilardell inicien una campan ya per reclamar a la 

Generalitat la construcció del nou edifici  
 

• Ajuntament, comissions, Senys i Negres valoren posi tivament la Festa 
Major. A la reunió de tancament es van apuntar algu ns aspectes a millorar   

 
• Entrades a la venda pel concert de Mishima  a Sant Celoni previst per 

dissabte 17 de novembre 
 

• Del 15 al 30 d’octubre, inscripcions al concurs Museu Urbà 
 

• Més de 40 persones a la segona visita a Lleida, dar rera sortida cultural de 
l'any 2012 

 
• S’obre el període d’inscripcions del Voluntariat pe r la llengua a Sant 

Celoni 
 

• Exposició sobre el Mosquit Tigre al Safareig. La mo stra pretén informar 
sobre els hàbits d'aquest insecte i evitar que la c iutadania en faciliti la cria 
de manera involuntària 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Inscripcions obertes a la 4a Jornada de la Gent Gra n prevista pel 18 d’octubre  
Recursos per afrontar la crisi econòmica, eix centr al dels tallers participatius  
 

     Coincidint amb el Dia internacional de la Gent Gran 2012, les associacions i     
l’Ajuntament volen fer un crit d’atenció sobre l’essencial paper i sensibilitat de les 
persones més grans a la nostra societat. Per aquest motiu han preparat pel 18 
d’octubre a l’Ateneu una jornada que combina festa i reflexió:  al costat del tradicional 
ball de la tarda, s’ha programat un matí amb xerrades i tallers participatius pensats per 
ajudar a afrontar amb més recursos l’actual crisi econòmica. Tothom que vulgui 
participar als tallers del matí ho pot fer presencialment  a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de Sant Celoni o de la Batllòria o per Internet a www.santceloni.cat/jornadagentgran 
abans del 15 d’octubre.  
 
 
De 10 h a 14 h, Sala Petita de l’Ateneu 
JORNADA DE TREBALL I REFLEXIÓ 
 
10.15 h Inauguració de la Jornada a càrrec de la regidora de Comunitat, Magalí 
Miracle 
10.30 h Conferència “L’impacte de la crisi en les persones grans” a càrrec de Pilar 
Millan, responsable tècnica de l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja 
 
11.15 h Inici dels Tallers  
- Taller A “Consumim responsablement?” amb Elisabet Martínez, tècnica de la 
Diputació de Barcelona 
- Taller B “Consells de seguretat: estafes, seguretat a la llar, robatoris, etc” amb Núria 
Portabella, Mossa d’Esquadra de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat 
- Taller C “Com posicionar-nos amb les demandes dels fills davant la crisi?“ amb 
Raquel Jimenez, psicòloga i docent, psicoterapeuta del SAM des del 2003 
- Taller D “Lluitem per aconseguir una vida millor pels nostres fills i filles” amb Felipe L. 
Aranguren i Rosario Cunillera del Col·lectiu Iaioflautes 
 
12.45 h Posada en comú dels Tallers 
13.30 h Cloenda a càrrec de l’alcalde Joan Castaño  
13.45 h Aperitiu pels assistents a la jornada   
 
 
A les 17.30 h a la Sala Gran de l’Ateneu 
ACTE FESTIU  
Ball amb el músic David 
Berenar 
 
 
 
 
Presentació del Punt de Servei Empresarial del Baix  Montseny de la Cambra de 
Comerç el proper dijous 18 d’octubre a Can Ramis  
 
Dijous 18 d’octubre a les sis de la tarda a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis tindrà 
lloc la presentació del Punt de Servei Empresarial que la Cambra de Comerç de 
Barcelona va obrir a Sax Sala el passat mes de maig. Aquesta iniciativa conjunta de 
l’Ajuntament i la Cambra ha permès a moltes empreses realitzar els tràmits 
d’exportació al municipi, evitant els desplaçaments a Granollers o Barcelona. A més, 
conjuntament s’han realitzat diverses xerrades d’iniciació a l’exportació i l’obertura de 
nous mercats, adreçats a les empreses de la zona. El Punt de Servei es troba ubicat a 
les instal·lacions del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny – Sax Sala, 
cada dilluns en horari de 9 a 14 hores. 
 



 
Bon inici de la Tardor gastronòmica amb la fira de productes alimentaris 
artesanals  

Aquest dissabte, de 7 de la tarda a 12 de la nit, m ostra de platets de tardor i vins 
a la plaça de la Vila  

La fira de productes alimentaris artesanals celebrada aquest cap de setmana ha 
suposat un bon tret de sortida per a la Tardor gastronòmica. Durant el divendres i el 
dissabte, una vintena de parades d’artesans del nostre territori van exposar i vendre 
els seus productes: pa, coques i productes de pastisseria, embotits i formatges, 
conserves, herbes...  

El taller de cuina infantil que es va fer el dissabte a la tarda va ser molt ben acollit. Més 
de 50 nens i nenes van a aprendre a elaborar galetes de carbassa 

La Tardor gastronòmica ha continuat aquest dimecres amb la cuina en directe a la 
plaça del bestiar, coincidint amb la celebració del mercat setmanal. El divendres 12 
serà el dia dedicat a les degustacions: al matí, tast de varietats antigues de tomàquets 
i a la tarda, tast de vins. I el dissabte, a partir de les set de la tarda, mostra de platets 
de tardor i de vins a la plaça de la Vila (6 euros: 2 vins, 3 platets i la copa).  

A més a més, cada dia durant tot el mes, els menús gastronòmics a 13 restaurants 
celonins i el Corretapes a 14 establiments més.   

Podeu consultar el programa complet de la Tardor gastronòmica a 
www.santceloni.cat/tardorgastronomica 
 
 
Els pares del Soler de Vilardell inicien una campan ya per reclamar a la 
Generalitat la construcció del nou edifici   
 
Els pares i mares de l’escola Soler de Vilardell han anunciat l’inici d’una campanya per 
reclamar a la Generalitat la construcció del nou edifici. Tal i com ells mateixos 
expliquen “estem preocupats  pel futur dels nostres fills i f illes. Gaudim d’ un 
projecte d’escola que ens agrada i d’un bon equip d e mestres. Ara ens falta 
l’edifici perquè els nostres fills i filles puguin gaudir d’una educació de qualitat. 
Fa set anys que esperem la construcció del nou edif ici i creiem que ja n’hi ha 
prou”.    
 
Per aquest motiu han decidit començar a mobilitzar-se i el proper dissabte 13 d’octubre 
seran a la plaça per fer pancartes i recollir signatures.  
 
 
 
Ajuntament, comissions, Senys i Negres valoren posi tivament la Festa Major  
A la reunió de tancament es van apuntar alguns aspe ctes a millorar   
 
Representants d’entitats, de Senys i Negres i de l’Ajuntament es van reunir el passat 3 
d’octubre per fer la valoració de la Festa Major de setembre.  D’aquesta manera, es 
tanca el projecte que va començar el mes de març amb la reunió del tret de sortida i 
que ha fet possible, en paraules de la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, 
“gaudir d'una Festa Major molt participativa, una fe sta tranquil·la sense incidents 
d'importància gràcies a la implicació i la corespon sabilitat de tothom:  Senys, 
Negres, Ajuntament, entitats i ciutadania en genera l".    
 
Els representants de les diferents comissions de treball van fer un repàs dels punts 
més destacats de les valoracions que han anant fent en les diferents trobades 
específiques i van fer les següents aportacions: des de la comissió del Correxarrups es 
van trobar a faltar les xarangues i es va proposar fer les proves a diferents llocs. De 



cara a l’any vinent, la comissió del Correxutxes s’ocuparà també de fer propostes 
d’altres activitats per als més petits. La gent de Concerts, va fer una bona valoració de 
la programació nocturna i va fer alguna proposta en quant a horaris de concerts i 
música de barraques.  Per la seva part, les entitats de Barraques van valorar 
positivament l’emplaçament dels concerts i barraques pel fet de ser cèntric i per la 
bona integració als altres espais de la festa.  I per la seva part, representants de Senys 
i Negres van valorar les diferents proves del Corremonts, fent propostes de millora en 
algunes de les proves i van suggerir ampliar el nombre de proves puntuables i 
mantenir el jurat de Senys, Negres i Ajuntament  que va estar actiu durant la Festa. 
 
A la trobada també es van comentar altres detalls de la festa amb voluntat de millorar 
o reforçar.  En aquest sentit, segons ha explicat la regidora de Cultura, Júlia de la 
Encarnación  "és evident que de cara a l'any que ve hi ha coses que haurem de 
millorar o modificar com va ser l'inici de festa, i ntensificar des de l'Ajuntament la 
presència a les xarxes socials o potser programar m és activitats pels infants". 
Així mateix, pel que fa a l’espai de concerts i barraques de cara a l’any vinent la 
regidora considera que "cal obrir un procés de reflexió sobre l'espai de l a festa tot 
i que des de les diferents comissions i des de l'Aj untament es fa una valoració 
positiva de l'actual espai".  
 
 
Entrades a la venda pel concert de Mishima  a Sant Celoni previst per dissabte 
17 de novembre  

Les entrades pel concert de Mishima a l’Ateneu de Sant Celoni previst per dissabte 17 
de novembre ja es poden comprar a través de Codetickets, al link 
http://www.codetickets.com/fina-estampa/es/codetickets.com/6/ 
al preu especial de 15 €, les 200 primeres, i la resta a 18 €. 

De forma anticipada també es poden comprar a 15 € al Centre Municipal d’Expressió, 
al carrer Sant Josep, 18, de Sant Celoni, de dilluns 15 a dijous 25 d’octubre, de dilluns 
a dijous de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. El mateix dia del concert, una hora abans de 
l’espectacle, es vendran entrades a les taquilles del Teatre a 18 €. 

Mishima, un dels grups del nou pop en català, culmina dos anys de magnífic 
creixement com a banda amb la publicació del seu darrer àlbum, L’Amor Feliç. 
Amb el record encara fresc del seu pas per festivals com Sonorama, Pròxims, The 
Great Scape o Liverpool Sound City i alguns dels seus concerts, a la Sala Apolo 
(2/6/2010), al Palau de la Música (6/3/2011) o al Castell de Montjuïc (2/7/2011), 
instal·lats en la memòria col·lectiva d’una generació, David Carabén (veu, guitarra), 
Marc Lloret (teclats), Dani Vega (guitarra), Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra (bateria) 
es retroben amb els seu hàbitat natural, el directe, per fer-nos partícips del seu 
extraordinari moment de gràcia.  

 
 
Del 15 al 30 d’octubre, inscripcions al concurs Museu Urbà  

L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el concurs Museu Urbà per a la selecció d’una 
obra artística per ser instal·lada en l’espai públic del nucli de Sant Celoni i la Batllòria.   

Les dimensions i els materials són lliures i només cal que s’adeqüin a les 
característiques de l’emplaçament escollit. El cost total del materials per a la producció 
i instal·lació de l’obra, que seran assumits per l’Ajuntament no ha de superar els 
12.000 € (IVA inclòs) i l’autor/a seleccionat com a guanyador/a rebrà un premi 
econòmic de 2.000 €. 
 
El jurat estarà constituït per tres artistes del Baix Montseny (Hugo González Durante, 
Luis Carlos Colomo Rodríguez i Glòria Auleda Llavina) a més de tècnics municipals.  



 
Les obres s’han de presentar del 15 al 30 d’octubre i  s’exposaran del 10 al 25 de 
novembre a la Sala d’exposició de Can Ramis. El dia 9 de novembre, a les 7 de la 
tarda, coincidint amb l’obertura de l’exposició dins el programa de Festes de Sant 
Martí, es farà públic el veredicte del jurat. 
 
www.santceloni.cat/museuurba 

 
 
 
Més de 40 persones a la segona visita a Lleida, dar rera sortida cultural de l'any 
2012 
 
El dissabte 6 d'octubre més de 40 persones van participar en la segona Sortida 
Cultural a Lleida, organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni. La primera sortida a 
Lleida, que es va fer el 28 de maig d'aquest any, va tenir tant d'èxit que van quedar 
més de vint persones en llista d'espera. Per aquest motiu s'ha programat la segona 
Sortida Cultural a Lleida, a la qual s'hi ha afegit més gent interessada. 
 
Al matí es va fer una visita guiada al Museu de Lleida, on es van poder admirar 
interessants obres d'art procedents de la ciutat i el seu bisbat. Destaquen les peces 
d'escacs musulmanes tallades en cristall de roca, ja que Lleida va estar sota la 
dominació musulmana fins a mitjan segle XII. Entre les obres reclamades pel govern 
aragonès perquè provenen de la Franja, sobresurten el frontal romànic de Berbegal i 
diversos retaules gòtics pintats per Pere Garcia de Benabarri. També tenen molt 
d'interès les peces escultòriques i pictòriques procedents de l'antiga catedral, com les 
escultures de tradició romànica del portat de l'Anunciació, els relleus gòtics d'alabastre 
de l'altar major, els retaules pintats i un gran tapís flamenc. 
 
Tot seguit la gent va poder passejar lliurement pel carrer Major, va entrar a la catedral 
nova, edificada en el segle XVII i que conserva la imatge gòtica de la Mare de Déu del 
Blau; l'antic hospital, i la Paeria, seu de l'Ajuntament que conserva la façana d'un palau 
de tradició romànica. 
 
A la tarda es va visitar la magnífica Seu Vella, l'antiga catedral de la ciutat, que 
s'aixeca dalt del turó. Començada a edificar cap a 1200, barreja els estils romànic i 
gòtic en perfecta harmonia. La Seu Vella i tot el turó es va transformar en caserna 
militar en el segle XVII, funció que es va mantenir fins fa pocs anys. Darrerament, 
però, ha estat objecte d'una restauració magnífica que en mostra tot l'esplendor. 
L'excepcional claustre gòtic que hi ha als peus del temple es converteix en un mirador 
fascinant sobre la ciutat. A prop de la Seu hi ha el Castell del Rei, aixecat a l'època 
medieval sobre la Suda o castell àrab. 
 
Entre les dues sortides, més de 100 persones han pogut gaudir de la visita cultural de 
Lleida. Amb aquesta sortida es tanca el programa de les sortides culturals de 2012 i la 
primavera de l'any que ve s'iniciarà un nou cicle de sortides. 
 
 
S’obre el període d’inscripcions del Voluntariat pe r la llengua a Sant Celoni  
                     
Durant el mes d’octubre totes les persones que estiguin interessades a participar al 
programa Voluntariat per la Llengua cal que facin arribar les seves dades de contacte 
a l’Oficina de Català de Sant Celoni, a la Rectoria Vella. El Voluntariat per la llengua 
posa en contacte una persona que parla català de manera habitual amb una altra que, 
tot i tenir els coneixements bàsics per parlar-lo, encara no s’ha atrevit a usar el català.  
 
L’Oficina de Català de Sant Celoni ha organitzat fins ara setze edicions del programa 
del Voluntariat per la llengua i compta amb la col·laboració de diversos establiments i 
entitats del poble. 



 
El programa va adreçat a persones majors de 18 anys i suposa un compromís mínim 
de 10 hores (una hora a la setmana durant deu setmanes) per tal de trobar-se on 
vulguin i parlar tenint en compte que no hi ha cap tipus de condicionament pel que fa 
als temes de conversa. La participació al Voluntariat per la llengua facilita que les 
persones, que tenen coneixements de llengua catalana i encara no la parlen, guanyin 
prou fluïdesa per incorporar-la de manera natural en les activitats quotidianes, laborals 
o de relació social. I a la vegada fa que les persones que parlen habitualment el català 
no canviïn de llengua si s’adrecen a persones desconegudes o bé es pensen que el 
seu interlocutor és originari de fora de Catalunya. 
 
 
Exposició sobre el Mosquit Tigre al Safareig  
 
La mostra pretén informar sobre els hàbits d'aquest  insecte i evitar que la 
ciutadania en faciliti la cria de manera involuntàr ia 

Del 10 al 19 d'octubre l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al Safareig (carrer Campins, 24) 
acull l'exposició El mosquit tigre, un veí que ens incomoda. A través de 8 plafons i 
d'una guia que n'amplia la informació, la mostra pretén sensibilitzar, de manera molt 
gràfica i entenedora, en el control d'aquest insecte i evitar que la ciutadania en faciliti la 
cria de manera involuntària. L'exposició l'ha elaborat l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 


