
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 12 de desembre de 2012 
 

 
• Oberta la matrícula a la nova oferta de formació pe rmanent municipal pel 

període gener- març 2013. L’Ajuntament aposta per m antenir la quantitat i 
la varietat de l’oferta  

 
• Més de 5.000 persones visiten la Fira de Nadal La 2 a Mostra de torrons 

serveix més de 850 talls  
 
• La Batllòria es prepara per viure la Festa Major d’ Hivern del 14 al 18  de 

desembre. Dissabte 15 tindrà lloc la Fira de Nadal de l’Esperança 
acompanyada d’activitats per a petits i grans  
 

• Tast de lletres s’acomiada aquest divendres amb Mar tí Boada i Perejaume 
Valoració molt positiva a les 8 trobades amb autors  del Baix Montseny 
 

• Més de 150 persones participen a Sant Celoni a la p assejada A cent cap 
als cent 
 

• Inauguració de l’exposició Articles indeterminats de Vicens Mascarell a la 
Rectoria Vella aquest dissabte a les 7 de la tarda  
 

• Sant Celoni es mobilitza per la Marató de TV3 de la  mà dels 08470. 
Consulteu tots els actes a www.santceloni.cat/10104 
 

• Punt 7 ràdio organitza aquest dissabte una gimcana radiofònica solidària 
amb la marató de TV3  
 

• Sant Celoni va acollir dissabte el Campionat Live S tyles: exhibició de 
break dance (1 contra 1)-Spain qualifier amb més de  75 participants 

 
 
 
 
Oberta la matrícula a la nova oferta de formació pe rmanent municipal pel període 
gener- març 2013  

L’Ajuntament aposta per mantenir la quantitat i la varietat de l’oferta  

Ja es pot consultar i matricular-se als tallers, cursos i activitats que es portaran a terme 
a Sant Celoni i la Batllòria durant el primer trimestre del 2013. El Clip, la publicació 
amb tota aquesta oferta municipal de formació permanent, es pot consultar a 
www.santceloni.cat/clip  i també es pot trobar a les pàgines centrals de l’Informatiu 71 
que es repartirà durant els propers dies a totes les llars del municipi.  

Malgrat la situació econòmica actual, l’Ajuntament ha apostat per mantenir la quantitat 
i la varietat de l’oferta formativa, seguint la línia de prioritats marcades per l’equip de 
govern.  En aquest sentit, el Clip aplega una trentena de cursos i tallers que s’oferiran 



als equipaments municipals de Sax Sala, Centre de formació i ocupació del Baix 
Montseny, al Centre Municipal d’Expressió i al Centre Cívic les Casetes de la Batllòria.  

 

Els cursos s’apleguen en els següents àmbits: 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació inclou cursos de: Modelatge 3D 
(Google Sketchup); Utilitzar la càmera de fotos; Iniciació retoc fotogràfic (Photoshop) 
Alfabetització digital, nivell I i Alfabetització digital, nivell II.  

Accés al sistema educatiu reglat inclou el curs de Graduat en ESO (nivells 1 i 2)  

Expressió artística inclou: Taller obert de dibuix i pintura;  Piano modern; Guitarra 
d'acords (nivell I); Guitarra d'acords (nivell II); Dansa del ventre; Aula Taller - Música 
per a discapacitats; Aula Taller.-Teatre per a discapacitats; Teatre per a joves; Grup de 
teatre per a adults; Grups instrumentals; Cromàtica - Cor de dones; Nou cor de dones; 
Música per als petits de la casa I; Música per als petits de la casa II; Ioga; L'actor 
davant la càmera; El plaer d'escriure; Intel·ligència emocional;  Teatre musical de 8 a 
10 anys i d’11 a 15 anys.  

Altres activitats: Manipulador d’aliments; Monitor de lleure infantil i juvenil; bàsic de 
jardineria; Horticultura.  

 
 
Més de 5.000 persones visiten la Fira de Nadal  
La 2a Mostra de torrons serveix més de 850 talls  
 
Sant Celoni s'ha avançat al Nadal amb la Mostra de torrons i la Fira de Nadal que es 
van celebrar el passat cap de setmana i que s’han consolidat dins el calendari festiu 
del municipi.   
 
A la Mostra de torrons de divendres a la tarda, sis pastisseries de Sant Celoni van 
servir més de 850 talls de torró, de més clàssics com xixona o crema, a més sofisticats 
com els de xocolata amb Pedro Ximenez o el de quicos. Tot acompanyat amb una 
copa de cava. Els participants van valorar molt positivament aquest esdeveniment que 
té la voluntat de donar a conèixer la qualitat dels productes artesans elaborats al 
nostre municipi. 
 
Dissabte les parades de botigues i artesans van omplir el centre de la Vila. La plaça de 
la Vila, la plaça d'en Nicola i els carrers Major, Anselm Clavé, Sant Pere i Major de Dalt 
van ser l'escenari on més de 5.000 persones van passejar, mirar i fins i tot avançar 
alguna de les compres nadalenques a les més de 100 parades participants. 
 

 
La Batllòria es prepara per viure la Festa Major d’ Hivern del 14 al 18  de 
desembre  
Dissabte 15 tindrà lloc la Fira de Nadal de l’Esper ança acompanyada d’activitats 
per a petits i grans  
 
Del  14 al 18 de desembre tindrà lloc la Festa Major d’hivern de la Batllòria i, entitats, 
Consell de Poble i Ajuntament han treballat plegats per oferir un programa d’activitats 
ben diverses. Destaca la 4a Fira Nadalenca de l’Esperança que acollirà parades 
nadalenques, parades artesanals i de manualitats i activitats per a tots els públics a la 
plaça de l’Església. Els actes de la Festa Major es distribuiran en diferents places i 
carrers del poble i l’envelat s’ubicarà  al carrer de les escoles, davant la pedra de la 
Pau.  
 



Molt bona Festa Major!   Podeu consultar el programa a 
www.santceloni.cat/festamajorlabatlloria 

 

 
 
Tast de lletres s’acomiada aquest divendres amb Mar tí Boada i Perejaume  
 
Aquest divendres 14 de desembre a les 8 del vespre a la Sala Bernat Martorell tindrà 
lloc el vuitè i darrer Tast de Lletres, les trobades que durant tot aquest any s’han 
realitzant amb autors del Baix Montseny organitzades per la Biblioteca l’Escorxador i 
l’Ajuntament amb la col·laboració de les llibreries Alguer 7 i Els 4 gats. 
 
En aquesta darrera sessió els protagonistes seran el naturalista Martí Boada en la 
seva faceta de poeta, i el pintor i poeta Perejaume. Martí Boada llegirà alguns dels 
poemes quasi inèdits que ha anat escrivint durant tots els seus anys a peu de bosc. I 
Perejaume alguns poemes del seu llibre Pagèsiques, ja gairebé un clàssic de la poesia 
en català. Després de les lectures, entre els dos autors i el públic, s’iniciarà un diàleg 
entorn dels seus versos. 
 
Per què VER(d)SOS? Perquè els poemes que ambdós llegiran giren al voltant del verd 
de les nostres dues muntanyes, Montseny i Montnegre, com a crit d’atenció o de 
socors i com exaltació de la seva vitalitat natural. 
 
Valoració molt positiva a les 8 trobades amb autors  del Baix Montseny 
Des del seu inici, al mes de febrer, Tast de Lletres ha tingut un important èxit de 
participació. Unes tres-centes persones s’han apropat als més destacats autors del 
Baix Montseny a les trobades mensuals que han intervingut com a convidats perfils tan 
variats com  Víctor del Árbol, Pau Gener, David Jiménez i Cot, Teresa Borotau, Jordi 
Julià, Jesús Pacheco i Hernan Casciari.  

En aquest sentit, s'ha complert l'objectiu que en la seva presentació va explicar  la 
regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, “que hi hagi allò que moltes 
vegades manca, que és el contacte directe entre els  autors i els lectors. 
Considerem que des de l'administració hem de donar suport als nostres artistes 
en totes les vessants creatives. Nosaltres posem a l'abast tots el mitjans de què 
disposem i ells l'omplen de contingut cultural; és per això que cada autor 
organitzarà la trobada Tast de Lletres com se senti  més còmode” . 

 

 
Més de 150 persones participen a Sant Celoni a la p assejada A cent cap als cent  
 
Dimarts 11 de desembre s’ha realitzat la primera passejada del curs 2012-2013 del 
programa de la Diputació de Barcelona “A cent cap els cent”. Un total de 150 persones 
dels municipis de Lliçà de Vall, Cerdanyola, Sant Vicenç de Castellet i Sant Celoni hi 
han participat. S’ha fet un itinerari d’uns 9 km sortint de Campins, passant per l’ermita  
de Sant Guillem i seguint el GR-4 s’ha  arribat al Camp Municipal d’Esports de Sant 
Celoni on després d’una sessió d’estiraments s’ha fet el dinar de germanor. 
 
En aquestes passejades hi participen les persones inscrites al programa d’Activitat per 
a la gent gran que organitza l’Ajuntament. Tothom que hi estigui interessat cal que 
s’adreci a l’àmbit d’Esports de l’Ajuntament (Rectoria Vella).   
 
 
 
Inauguració de l’exposició Articles indeterminats de Vicens Mascarell a la 
Rectoria Vella aquest dissabte a les 7 de la tarda   



 
Aquest dissabte 15 de desembre a les 7 del vespre tindrà lloc a la Rectoria Vella la 
inauguració de l’exposició Articles indeterminats de Vicens Mascarell.  
 
Vicens Mascarell Llàcer es crià entre Barcelona i el Baix Llobregat. Ja fa més de trenta 
anys que viu i gaudeix al Baix Montseny. És mestre i restaurador d’antiguitats, i 
autodidacte plàstic. Ha fet diverses exposicions, individuals i col·lectives, d’escultura, 
pintura i instal·lacions. L’obra d’aquesta exposició s’ha elaborat, majoritàriament, amb 
material reciclat.  
 
La visita comentada de l’exposició a càrrec de Vicens Mascarell tindrà lloc dissabte 12 
de gener a les 6 de la tarda.  
 
L’exposició es podrà visitar fins el 27 de gener 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. Dia de Nadal i Cap d’Any, tancat. 
 
 
Sant Celoni es mobilitza per la Marató de TV3 de la  mà dels 08470  
 
De la mà de l’entitat Els 08470, Sant Celoni viurà un cap de setmana ple d’activitats 
per recollir fons per la Marató de TV3. Es poden consultar tots els actes a:   
www.santceloni.cat/10104 
 
 
Punt 7 ràdio organitza una gimcana radiofònica soli dària amb la marató de TV3   
 
Dissabte d’11 del matí a 13 h aproximadament es portarà a terme la primera gimcana 
organitzada per Punt 7 ràdio Sant Celoni. La finalitat és recaptar diners per la Marató 
de TV3 d’una manera activa i divertida.  
 
Per participar-hi, cal que us inscriviu a la parada que tindran aquests dies el col·lectiu 
08470 a la plaça de la Vila o que passeu per les instal·lacions de la Ràdio, al carrer 
sant Josep, 101. La inscripció costa un euro mínim.  
 
Les proves que es portaran a terme tindran a veure amb la veu i són aptes per a totes 
les edats. Les indicacions sobre on realitzar les proves, de quines proves s’han de 
superar i de què cal portar per passar-les es donaran a través de la ràdio. Per tant, 
serà imprescindible que les persones que hi participin vagin sempre escoltant el 107.7 
de la FM.  A les 11 h es donarà la primera indicació del lloc de trobada i quin objecte 
cal que porteu per superar la primera prova.  
 
Les proves seran valorades per “experts” de la veu. Per tant, afineu bé la veu. Hi haurà 
premi per l’equip que més puntuació aconsegueixi i per l’equip més animat.  
 
 
 
Sant Celoni va acollir dissabte el Campionat Live S tyles: exhibició de break 
dance (1 contra 1)-Spain qualifier amb més de 75 pa rticipants  

Més de 75 participants d'arreu de l'Estat  van ballar tota la tarda del passat dissabte 8 
de desembre en l'exhibició break dance (1 contra 1) a la sala gran de l'Ateneu. El 
guanyador del Campionat va ser Snot del grup Actitud salvaje de Barcelona. El premi 
va consistir en cobrir les despeses de l'estada i dietes del guanyador en el festival 
internacional Livestyles festival 2013 que se celebrarà a la ciudat de Cork, Irlanda. 

Consulteu l’esdeveniment a: 
http://www.youtube.com/watch?v=kawInthlpmU 
http://www.youtube.com/watch?v=o7HGBISgA90 
https://www.youtube.com/watch?v=9TEun0dbccc 



http://elblogdenperolo.wordpress.com/ 
http://www.youtube.com/user/BarcelonaJamsBeats 


