
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 25 d’abril de  2013 
 
 

• La Batllòria celebra la inauguració de la Unió Batl lorienca  
 

• Es presenta Històries Mòbils, un nou concurs litera ri per a joves de 14 a 
22 anys 
 

• Èxit de participació a la trobada de Colles Gegante res d’Escoles de Sant 
Celoni 

 
• Ple absolut a la presentació del llibre de l'Orques tra Paleros de Sant 

Celoni 
 
• L’Agromercat apropa els productes agroalimentaris d el territori als 

celonins 
 

• L’Església de Sant Llorenç de Vilardell es va ompli r de música  
 

• Una setantena de persones estrenen la Revetlla de S ant Jordi de la 
Biblioteca 

 
• Sax Sala s’omple de les paraules de Salvador Espriu  

 
• Casa Baubo, música sinestèsica aquest dissabte a l’ Ateneu   

 
• Passejades guiades pel patrimoni celoní aquest cap de setmana 

 
 
 
La Batllòria celebra la inauguració de la Unió Batl lorienca   
 
Més de 150 batlloriencs i batllorienques van estrenar divendres 19 d’abril a  la tarda 
l’equipament cultural del a Unió Batllorienca.  L’acte d’inauguració va començar a la 
sala d’actes, amb la intervenció de l’alcalde Joan Castaño i la presidenta del Consell 
de Poble, Dolors Lechuga. Tot seguit va començar la visita teatralitzada per 
l’equipament on la “senyoreta Esperança” va donar el toc divertit i alhora molt proper a 
l’acte. La visita va combinar l’explicació de la proposta d’ús de cadascun dels espais 
amb la intervenció de persones del públic que van recordar vivències i anècdotes del 
que havia sigut l’antiga “sala”. L’acte va acabar amb una tallada “simbòlica” de cinta i 
un brindis de celebració. 
 
L’edifici de la Unió Batllorienca va ser adquirit per l’Ajuntament de Sant Celoni l’any 
1994. Tal i com recorda l’alcalde Joan Castaño “en aquell moment existia la 
Regidoria de la Batllòria, amb l’Antoni Pujol, que va jugar un paper important en 
benefici del poble amb la compra de l’edifici per p art de l’Ajuntament garantint  
l’ús públic d’un espai entranyable per a molts batl loriencs i batllorienques”.   
 



El nom de l’edifici ve d’antic, l’any 1922 la societat recreativa Unió Batllorienca va 
traslladar la sala de ball del poble, de can Vinyes a l’actual edifici, per fer-hi ball, 
funcions teatrals i organitzar actes de festa major. L’edifici es va remodelar l’any 1965 i 
disposava d’un escenari, una sala i un cafè i  l’any 2002 va deixar d’utilitzar-se perquè 
no complia la normativa de seguretat i edificabilitat.  
 
L’equipament cultural la Unió Batllorienca té una superfície construïda de 818 m2 i ha 
tingut un cost aproximat de 1.072.000 euros. El soterrani té una superfície de 180m2 i 
disposa tres espais per entitats, amb possibilitat de convertir-se en un sol espai, un 
magatzem per a l’equipament i un porxo i un pati de 70m2. 
 
La planta baixa té una superfície de 196m2 i acollirà l’Oficina d’Atenció Ciutadana, la 
Biblioteca per a joves i adults amb un fons de referència i l’accés al catàleg de la xarxa 
de biblioteques amb el préstec interbibliotecari, i usos diverses com a Centre cívic 
(espai de trobada, tallers, reunions d’entitats i col·lectius...) 
 
La planta pis disposa de la sala d’actes amb una superfície de 180m2 i amb una 
capacitat per a 196 persones  i es podrà destinar a usos polivalents: ball, cinema, 
teatre, tallers, xerrades...  

L’horari de la Unió Batllorienca és: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 hores i de dilluns a 
divendres de 16 a 20 hores. Així mateix, la normativa d’ús que s’anirà treballant 
conjuntament amb el Consell de Poble i els mateixos usuaris preveurà que les entitats 
i col·lectius puguin fer ús de la sala d’actes i els espais de les entitats fora de l’horari 
d’obertura de l’equipament.  
 
 
 
Es presenta Històries Mòbils, un nou concurs litera ri per a joves de 14 a 22 anys  
 
La Biblioteca l’Escorxador promou un nou concurs literari per a joves a Sant Celoni 
Històries Mòbils que combina les noves tecnologies i la creació literària.  
 
Els joves, de 14 a 22 anys,  podran presentar una història curta, un microrelat, amb 
paraules i imatges. Cada microrelat haurà de constar de: 
 

• Un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies. Cada fotografia portarà com a peu 
de foto, o inclosa dins la mateixa fotografia, la part del microrelat que li 
correspongui. 

• Textos acompanyant les fotografies amb un mínim de 9 i un màxim de 169 
paraules, incloent-hi les del títol. 

 
Els treballs s’hauran d’enviar, abans del 2 de juny,  per correu electrònic i es penjaran 
al facebook de la biblioteca on se sotmetran a votació popular. 
 
A més de la votació popular també hi haurà un jurat professional que emetrà el 
veredicte final  El jurat valorarà les obres tenint en compte les seves característiques 
en relació als següents criteris: 
 

1. Interès artístic i originalitat:                           40 % 
2. Qualitat d’imatge:                                           20 % 
3. Qualitat d’escriptura:                                      20 % 
4. Resultat de la votació al Facebook:                20 % 

 
L’entrega de premis serà el 20 de juny, a la biblioteca i els autors seleccionats en 
primer i segon lloc, per a cada categoria rebran com a premi: 
 

- 1r premi: Tauleta tàctil, tablet 
- 2n premi: llibre elctrònic, e-book 

 



Aquesta nova proposta es va presentar en el marc de la Revetlla de Sant Jordi que es 
va dur a terme ahir a la Biblioteca l’Escorxador i substitueix l’antic certamen literari que 
promovia l’Ajuntament adreçat a joves d’ESO i secundària postobligatòria.  
 
 
 
 
Èxit de participació a la trobada de Colles Gegante res d’Escoles de Sant Celoni  
 
El dissabte 20 d’abril, a les 5 de la tarda, tots els gegants de les escoles acompanyats 
dels gegants  de Sant Celoni i un munt d’infants i famílies es van passejar pels 
diferents carrers de la Vila.  La festa va continuar a l’escola Pallerola, amb un berenar, 
tallers i animació per a tots els participants amb un gran èxit d’organització per part de 
l’AMPA de l’escola Pallerola. 
  
La trobada de colles geganteres d’escoles de Sant Celoni va començar durant les 
festes de Sant Jordi de l’any passat i l’organització va anar a càrrec de l’AMPA de 
l’escola l’Avet Roig que va passar el relleu a l’AMPA de l’escola Pallerola. L’any vinent, 
els encarregats de la trobada de colles de les festes de Sant Jordi seran l’AMPA del 
Cor de Maria. 
 
 
Ple absolut a la presentació del llibre de l'Orques tra Paleros de Sant Celoni  
 
El diumenge 21 d'abril, a les 12 del migdia, amb la Sala Bernat Martorell de can Ramis 
tota plena i amb gent dreta, es va presentar el llibre Orquestra Paleros. Sant Celoni, 
escrit per Rafael Jiménez i editat per l'Ajuntament. L'estudi posa en relleu la 
importància que va tenir l'orquestra Paleros, anterior a La Lira, que va estar activa a 
cavall dels segles XIX i XX. A més de l'evolució de l'orquestra i d'altres formacions 
celonines contemporànies, s'hi afegeix un acurat seguiment dels músics que les van 
integrar. 
 
En l'acte, l'alcalde Joan Castaño va felicitar Rafael Jiménez, tot un referent en el món 
sardanista celoní, per la seva tasca “en la recuperació de part del nostre passat 
com a poble per preservar-lo i divulgar-lo”.  Tot seguit l’historiador Josep M. Abril va 
parlar del context històric, de la importància de les orquestres a les festes de l'època, i 
de la forta rivalitat que hi havia entre les entitats (Centre Popular i cal Xerric o 
l'Ateneu).  
 
Finalment, Rafael Jiménez va fer un resum del llibre, destacant en especial la 
importància de la família Ballada com a impulsora de la formació musical. Els Ballada, 
que eren forners, tenien com a mal nom els Paleros a causa de la pala d'enfornar el 
pa. Va fer un repàs de l'evolució de l'orquestra Paleros, amb els diferents integrants, i 
el pas a cal Xarric l'any 1917, amb el nom d'Art Musical o La Principal de Sant Celoni 
més endavant. També va tractar d'altres orquestres de l'època, com l'Orquestra Soler 
o La Lira, que es va formar al Centre Popular el 1918, i de diversos músics i nissagues 
de músics que van tocar a les formacions de Sant Celoni.  
  
 
L’Agromercat apropa els productes agroalimentaris d el territori als celonins  
 
L’Agromercat “Mostra de Productes del territori”, va aconseguir atreure un gran 
nombre de gent el passat cap de setmana a la plaça de la Vila de Sant Celoni. Els 
visitants van poder conèixer una gran oferta de productes agroalimentaris de qualitat, 
produïts o transformats majoritàriament al nostre territori, de venda directa entre 
productors i consumidors.  

 
A l’Agromercat es van poder veure, degustar i comprar una gran diversitat de 
productes alimentaris artesanals com: embotits i xarcuteria; làctics i formatges; pa, 
coques, i pastisseria; vins i licors; bolets, herbes i melmelades; entre altres.  



 
 
 
L’Església de Sant Llorenç de Vilardell es va ompli r de música  
 
Diumenge a la tarda, Paca Rodrigo i  Àngel Distéfano, van omplir l’ermita de grans i 
petits que van poder gaudir de més d’una hora de concert de música nova o folklore 
imaginari, tal com la mateixa artista identifica el seu estil musical. A la part final del 
concerts, amics i espontanis van pujar a l’escenari per compartir una peça improvisada 
i tancar així la càlida vetllada, tot esperant que es continuïn donant vida a la bonica 
ermita amb activitats noves i artístiques.     
   
 
Una setantena de persones estrenen la Revetlla de S ant Jordi de la Biblioteca  
 
Una setantena de persones, entre infants, joves i adults, van participar a les activitats 
que es van organitzar dilluns a la primera Revetlla de Sant Jordi que organitzava la 
Biblioteca l’Escorxador. L’activitat amb més seguidor va ser el taller infantil on mares, 
pares i infants van poder crear figures de Sant Jordi amb plastilina. Clara Ribatallada, 
acompanyada d’un acordió, va explicar contes i històries de diferents tradicions davant 
una dotzena de persones. Per acabar la jornada, Dalmau Boada va oferir un concert 
de petit format ple de vitalitat i energia en un ambient molt familiar on va tocar alguns 
temes d’Esperit!.  
Una de les propostes que també va tenir bona acollida per part dels usuaris van ser la 
mostra de novetats editorials per part de les llibreries 4 Gats i Alguer 7 de Sant Celoni i 
els préstecs sorpresa que s’havien preparat des de la biblioteca. 
 
 
 
Sax Sala s’omple de les paraules de Salvador Espriu  
 
Per commemorar el centenari del naixement de Salvador Espriu, els alumnes de 
l’Escola d’adults i l’Oficina de Català van participar en la lectura dels poemes més 
representatius de l’autor i d’un fragment de l’obra d’Antígona. Durant l’acte es va 
projectar uns minuts del programa El meu avi: Salvador Espriu, el temps de les 
paraules, en què s’explica la infantesa, el caràcter de l’escriptor i la repercussió de la 
seva obra i del seu compromís social. 
 

 

Casa Baubo, música sinestèsica aquest dissabte a l’ Ateneu   
 
La programació A l’Ateneu presenta aquest dissabte a les 8 del vespre, música 
sinestèsica a la Sala Petita amb la Casa Baubo de Montse L. Merino. 
 
CASA BAUBO és un espectacle sinestèsic de cançons i improvisacions temàtiques 
interpretades amb la veu i altres instruments. Al llarg del concert, la sala estarà 
ambientada amb diferents colors, depenent del tema musical que s’interpreti i en certs 
moments, fins i tot amb olors. Sense interrupcions, serà com assistir a una sessió de 
cine on no hi ha aplaudiments ni anuncis, només que en aquesta ocasió les imatges se 
les ha d’imaginar cada un dels assistents. 
 
CASA BAUBO forma part d’una investigació sobre la música i la musico teràpia, i 
parteix de la hipòtesi  de que la combinació dels diferents paràmetres del so i la 
música, a través de matisos, textures, intensitats, de com s’utilitzi la veu i els 
instruments, pot representar les diferents passions i personalitats. 

Les entrades anticipades es poden comprar fins dijous al Centre Municipal 
d’Expressió, de 10 del matí a 1 del migdia  i de 5 a 8 de la tarda, a través de targeta de 
crèdit o efectiu i mitja hora abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre Municipal 
Ateneu, només en efectiu. Les entrades no són numerades i el preu és de 10 € per a 



l’entrada general, 5 € per a menors de 14 o majors de 65 anys i joves entres 14 i 29 
anys amb Carnet Jove, i 9 € amb el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals.  
 
Montse L. Merino (veu), Albert Bover (piano), Jordi Gaspar (contrabaix) i Oriol Roca 
(percussió i bateria), músics  
 
DURADA: 1 hora i 30 minuts 
 
 
 
Passejades guiades pel patrimoni celoní aquest cap de setmana  
 
Aquest cap de setmana, l’Ajuntament de Sant Celoni organitza dues visites guiades 
gratuïtes per donar a conèixer el seu patrimoni. Dissabte, s’ha programat “ Pertegàs i 
la Força. un passeig pel Sant Celoni medieval”, un recorregut que parteix de Sant 
Martí de Pertegàs i la Rectoria Vella, passant per la Força  o muralla medieval, per 
acabar a la capella de Sant Ponç. La sortida serà a les 6 de la tarda del parc de la 
Rectoria Vella.  
 
Diumenge, la visita serà a “l’Església parroquial de Sant Martí i l’esplendor del barroc”. 
La sortida s’iniciarà davant la façana de l’església, seguirà per l’interior del temple i 
acabarà amb la pujada al campanar. L’hora de trobada serà també a les 6 de la tarda, 
en aquest cas, a la plaça de l’Església. 

 


