
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 20 de juny de 2013 
 

• Tot a punt per a la 7a Mostra de cuina del Baix Mon tseny, Tastets d’estiu. 
Organitzadors, restauradors i pastissers van presen tar ahir els 16 plats i 
postres que s’oferiran el divendres 28 de juny a la  plaça de la Vila  
 

• Sant Celoni i la Batllòria esperen Sant Joan! La Fl ama del Canigó arribarà 
a les 18.30 h a la Creu des d’on sortirà la cercavi la fins la plaça de la Vila 
 

• Última jornada de Mostra d’Entitats aquest dissabte  a la plaça de la Vila 
 

• La ronda Tordera-Pertegàs,  ja està senyalitzada. E l nou projecte 
guanyador Ajuntament Jove es coneixerà en el ple ex traordinari de dijous 
27 de juny  
 

• Tancament temporal del Bar de l’Ateneu per millorar -ne la seguretat. 
S’estudia integrar l’espai a tot l’equipament com a  punt de trobada i 
dinamització cultural amb servei de bar i espai pol ivalent  

 
• L’esport celoní pujarà al Pòdium aquest divendres. Més de 300 

esportistes rebran un reconeixement pels èxits pers onals o d’equip 
assolits aquesta temporada 

 
• Cloenda del curs d’àrab per a infants al Col·legi l a Salle 

 
• Reunió de tancament del programa de Festa Major de setembre. Escalfant 

motors per la Festa!  
 

• El celoní Josep Bertran, homenatjat el Dia Mundial del Donant de Sang  

 
 
Tot a punt per a la 7a Mostra de cuina del Baix Mon tseny, Tastets d’estiu  
 
Organitzadors, restauradors i pastissers van presen tar ahir els 16 plats i postres 
que s’oferiran el divendres 28 de juny a la plaça d e la Vila  
 
Tastets d'Estiu, la 7ª Mostra de cuina del Baix Montseny que tindrà lloc divendres 28 
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 degustar les creacions dels 6 restaurants, 4 
pastisseries i el celler participants a la mostra. Aquesta mostra gastronòmica, 
organitzada conjuntament entre l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny i 
l’Ajuntament de Sant Celoni, vol donar a conèixer el millor de la cuina del Baix 
Montseny.  
 
Joan Lluís Rojas, president de l’Associació d’Empresaris Turístics, va agrair “la 
implicació i l’esforç de tots els participants, que  han fet possible consolidar els 



Tastets d’estiu com un aparador que mostra la quali tat i la creativitat de la 
gastronomia del Baix Montseny”. 
 
Jaume Tardy, regidor de Promoció Econòmica de Sant Celoni, va destacar “la 
importància de la cuina en la promoció turística de l nostre territori com un 
patrimoni cultural de gran valor que cal preservar i potenciar. Esdeveniments 
com els Tastets d’estiu contribueixen a posar en va lor la feina que des del 
col·lectiu de restauració i hostaleria s’està fent per posicionar la cuina del Baix 
Montseny com un referent de qualitat” . 
 
 
Més plats per degustar 
Els Tastets tindran lloc el divendres 28 de juny a les 21 h a la plaça de la Vila amb la 
participació de 6 restaurants, 4 pastisseries i un celler. La principal novetat d’aquesta 
edició és l’ampliació del nombre de plats que podran degustar els assistents: un total 
de 16, en comptes dels 13 de l’edició anterior, atès que cadascun dels restaurants 
oferirà dos plats, incrementant així l’oferta total. Això permetrà donar major visibilitat 
als establiments participants que disposaran del doble d’espai a la plaça per mostrar 
als assistents les seves millors creacions, fent servir aquest esdeveniment com a 
plataforma per promocionar la gastronomia del Baix Montseny. La gran qualitat dels 
plats i postres que van presentar ahir fa preveure, de nou, un èxit de convocatòria.  
 
Els establiments participants són membres de l’Associació d’Empresaris Turístics del 
Montseny, una entitat amb més de 50 socis vinculats al sector turístic en un sentit 
ampli (restaurants, empreses de turisme d’aventura, hotels, càmpings, celler, 
pastisseries, productors agroalimentaris, ...) que des del 1999 promou un turisme de 
qualitat, respectuós amb l’entorn i treballa per contribuir a preservar el valor del 
patrimoni cultural i natural del Montseny, entre els quals la gastronomia n’és un 
referent. 
 
Aquest any, el restaurant convidat per l’Ajuntament per participar a la mostra és el 
restaurant Mar i Terra, que tot just acaba d’obrir el seu establiment al carrer Tarragona 
de Sant Celoni, amb una carta especialitzada en peix i marisc. Com a novetat també, 
en aquesta edició es realitzarà un sorteig d’un àpat i un pastís en algun dels 
restaurants i pastisseries participants, entre tots els assistents als Tastets que 
emplenin l’enquesta de valoració de la mostra gastronòmica. 
 
Els tiquets per un preu de 15 euros inclouen 3 plats, unes postres, beguda i cafè i es 
podran adquirir el mateix dia a la plaça o bé a l'avançada als següents establiments: 
- A Sant Celoni: Tretze Vents, Embotits Artesans El Montseny, els Avets, Pastisseria 

Lleonart, Pastisseria Vila i Oficina de Turisme. 
- A Sant Esteve de Palautordera: Centre d’informació de Sant Esteve de 

Palautordera, Pastisseria Vila i Pastisseria Vallflorida.  
- A Santa Maria de Palautordera: Pastisseria Vallflorida i Pastisseria Fornés. 
 

 
Sant Celoni i la Batllòria esperen Sant Joan!  
 
La Flama del Canigó arribarà a les 18.30 h a la Cre u des d’on sortirà la cercavila 
fins la plaça de la Vila 

La revetlla de Sant Joan a Sant Celoni començarà ja a la tarda amb l’arribada de la 
flama del Canigó. Serà a  les 18.30 h a la plaça de la Creu des d’on sortirà la cercavila 
en direcció a la plaça de la Vila. A les 19 h, ja a la plaça de la Vila, lectura del missatge 
i ballada d'una sardana al voltant de la Flama. Els actes lligats a la Flama els organitza 
l’Agrupament Escolta Erol i Òmnium Cultural del Baix Montseny. 

Una estona més tard, de cara a les 9 del vespre, sopar obert a tothom a l’Ateneu. 



L’Associació de Gent Gran de l’Esplai ven els tiquets: 10 € pels socis i 12 € la resta. I a 
partir de les 11 de la nit, ball amb Frigoler Grup a la Sala Gran, amb entrada gratuïta, 
organitzat per l’Esplai i l’Ajuntament.  
 

A la Batllòria, Sant Joan també es viu amb il·lusió amb un sopar i revetlla a partir de les 
21 h al carrer de les Escoles, davant la pedra de la Pau. Cadascú es porta el sopar de 
casa! 
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Última jornada de Mostra d’Entitats aquest dissabte  a la plaça de la Vila  

Aquest dissabte 22 de juny, tindrà lloc la darrera jornada de Mostra d’Entitats a la 
plaça de la Vila. De les 6 de la tarda a les 9 del vespre, hi haurà parades i activitats de 
la mà de les entitats següents:  

Almadaa-Horitzons 
Colla de Geganters i Grallers de La Batllòria 
Grup de Puntaires de Sant Celoni 
Coral Briançó 
La Clau Baix Montseny 
Karate Club Just 
Maisharbàà 
Associació Dan Tien. 

Hi haurà ballada de gegants, activitats per a nens, mostrari de danses del ventre i taula 
de tai txi taoista. 

 
 
 
La ronda Tordera-Pertegàs,  ja està senyalitzada  
El nou projecte guanyador Ajuntament Jove es coneix erà en el ple extraordinari 
de dijous 27 de juny  
 
La ronda o passeig Tordera-Pertegàs, el projecte guanyador del programa Ajuntament 
Jove 2011-2012 ja està senyalitzat. La ronda s’inicia al barri de les Borrelles i connecta 
tot el perímetre del nucli urbà de Sant Celoni, passant per la zona esportiva i educativa 
de Can Sans, el puig de la Mare de Déu, el Sot de les Granotes i el Pont Trencat fins a 
la Tordera, al polígon Molí de les Planes. Resta només la seva adequació i 
senyalització a la zona de can Giralt, on s’està construint un nou camí de vianants. 
També hi ha previst instal·lar un semàfor a la carretera de Campins, que permetrà el 
creuament més segur d’aquesta via.   
 
La senyalització consta de quatre plafons informatius, en els quals hi ha un croquis 
complert de l’itinerari i informació general sobre la durada, una descripció de l’itinerari, 
un perfil altitudinal i algunes recomanacions de comportament i de prevenció. L’itinerari 
es reforça amb trenta-cinc fites direccionals en les quals hi ha dibuixat un petit croquis 
de situació i informació sobre la distància als punts inicial i final. Són fites de 1,20m 
d’alçada, amb suport de fusta i xapa d’alumini, on també s’hi ha posat informació sobre 
elements d’interès i altres camins o recorreguts. 
 
També s’han fet algunes millores en el traçat, com ara la instal·lació de tanques de 
fusta, el marcatge amb travesses de fusta d’un petit tram de l’itinerari o la senyalització 
d’atenció i de seguretat viària. 
 
El Ple municipal escollirà el nou projecte Ajuntame nt Jove 
Aquest projecte s’ha pogut fer a través de l’Ajuntament Jove, un programa que forma 
part del Pla local de Joventut de l’Ajuntament de Sant Celoni que té per objecte 



implicar els alumnes de 4t d’ESO en projectes d’interès general. La primera edició de 
l’Ajuntament Jove la va guanyar un projecte de l’escola Cor de Maria de construcció de 
la ronda Tordera-Pertegàs. Precisament dijous 27 de juny tindrà lloc el ple municipal 
extraordinari durant el qual s’escollirà el treball de recerca guanyador d’aquest any 
entre els 4 presentats – 1 per centre- per part de l’Avet Roig, el Cor de Maria, la Salle i 
l'Institut. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Petita i està obert a tothom.  
 
 
Tancament temporal del Bar de l’Ateneu per millorar -ne la seguretat  
S’estudia integrar l’espai a tot l’equipament com a  punt de trobada i dinamització 
cultural amb servei de bar i espai polivalent  
 
A primers de juny, el bar de l’Ateneu va deixar de funcionar perquè l’entitat Societat 
Ateneu de Sant Celoni va finalitzar el contracte del dret d’explotació del bar. Tot i la 
voluntat de l’Ajuntament per mantenir l’obertura d’aquest equipament tant emblemàtic,  
cal realitzar algunes obres de condicionament i millora per adaptar-se a la normativa 
de seguretat i d’instal·lacions vigent que suposaran un tancament temporal de 
l’equipament.    
 
Durant 25 anys, Societat Ateneu ha gestionat el servei de bar de l’Ateneu tal com es 
va concretar en l’escriptura de compra venda que l’Ajuntament de Sant Celoni i 
Societat Ateneu van acordar en la qual l’Ajuntament adquiria l’equipament de l’Ateneu i 
l’entitat disposava de la propietat i del dret d’explotació del cafè - bar. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni té la voluntat que, ben aviat,  aquest espai del cafè – bar 
de l’Ateneu s’integri dins tot l’equipament de l’Ateneu i es mantingui com un punt de 
trobada i de dinamització cultural oferint servei de bar, i  un espai polivalent que aculli 
concerts, exposicions i activitats culturals de petit format. En aquest sentit, s’ha 
demanat un assessorament a l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per tal de 
concretar i definir en més detall el programa funcional d’aquest nou equipament 
municipal.  
 
Paral·lelament a aquest treball, l’arquitecte i l’enginyer municipal han fet una anàlisi 
tècnica a l’edifici i han exposat diverses deficiències i la necessitat de fer diverses 
actuacions per donar compliment a la normativa vigent:  substitució de la coberta 
existent, renovació de la instal·lació elèctrica, adequació d’alguns elements de l’edifici 
per garantir les mesures de seguretat i evacuació, entre d’altres.     
 
 
L’esport celoní pujarà al Pòdium aquest divendres   
Més de 300 esportistes rebran un reconeixement pels  èxits personals o d’equip 
assolits aquesta temporada 
 
Els jardins de la Rectoria Vella acolliran el 21 de juny a les 18.30 h una nova edició de 
Pòdium, un acte adreçat a tota la comunitat esportiva celonina, que té per objecte 
reconèixer els resultats més destacats de la temporada, tant a títol individual com 
col·lectiu. En aquesta ocasió, es preveu que 318 esportistes pugin al Pòdium:  
 

• Club Atletisme Sant Celoni: 14 atletes. 
• Club Kàrate Just: 35 esportistes 
• Club Bàsquet Sant Celoni: 6 equips 
• Club Esportiu Sant Celoni: 3 equips 
• Club Futbol Sala Sant Celoni: 1 equip 
• Club Patinatge Artístic Sant Celoni: 1 equip + 1 esportista individual 
• Club Tennis Sant Celoni: 3 equips 
• Penya Barcelonista Sant Celoni: 4 equips 

 
 
 



Cloenda del curs d’àrab per a infants al Col·legi l a Salle 

Més de 60 alumnes i les seves famílies van assistir divendres 14  de juny a l’acte de 
cloenda de les classes de llengua àrab al Col·legi la Salle. Els alumnes de P5 a 6è de 
primària van fer una representació en llengua àrab segons l’edat, van rebre un diploma 
acreditatiu de l’aprofitament del curs i un berenar. 

El secretari de l’Associació Al Madaa Horitzons, Mouhsin El Hanouni, va agrair la 
implicació de  l’Ajuntament de Sant Celoni, del Departament d’Ensenyament i el 
Col.legi La Salle per tal de dur a terme les classes i va destacar la importància que té 
per als alumnes del municipi de Sant Celoni poder ampliar l’aprenentatge de llengües 
fora de l’entorn escolar. 

De cara al curs vinent, l'Associació Al Madaa Horitzons preveu mantenir els grups 
d’edats de 1r i 2n de primària, 3r i 4rt de primària, 5è i 6è de primària i ampliar un grup 
de 1r i 2n d’ESO. Les inscripcions es faran durant la primera quinzena d’octubre i tota 
la informació es publicarà a la guia d’activitats “M’hi apunto “, que es podrà trobar en 
els centres educatius a partir del 2 de setembre de 2013. 

 
 
Reunió de tancament del programa de Festa Major de setembre  
Escalfant motors per la Festa!! 
 
Les entitats que participen activament en l’organització de la Festa Major de setembre 
de Sant Celoni i  representants de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament es van reunir el 
passat 5 de juny per tancar  la programació de la Festa Major de setembre. En una 
primera part de la reunió es va fer un repàs de les diferents comissions de treball: 
 

- La comissió infantil va destacar que enguany s’ha acomplert l’objectiu inicial i 
s’amplia de manera important el nombre d’activitats per a infants i famílies. 
Destaca el concert del Super 3 del dissabte 7 de setembre vinculat al 
correxutxes i en el mateix espai de concerts i barraques de la zona del 
pàrquing del pavelló. 

- La comissió de concerts ja ha tancat la proposta de grups i destaca: 
o Divendres 6 de setembre, l’espai de barraques s’obrirà a les 8 del 

vespre amb ball country, i a partir de 2/4 de 12 de la nit Rumba al Bar i 
el Sindicato del Rif. 

o Dissabte 7 de setembre, a partir de les 11 de la nit sessió de DJ 
remenber 70,80 i 90i a continuació Festa El Tour 2M13. 

o Diumenge 8 de setembre, a partir de les 12 de la nit hotel Cochambre  
-  La comissió de correxarrups va exposar que hi ha haurà tres proves, dues de 

les quals seran puntuables i que el recorregut anirà de la plaça de la Vila a 
l’espai de barraques amb l’animació de Pep Callao.  

- La comissió de barraques va exposar la proposta de distribució de l’espai de 
barraques i concerts a la zona de l’aparcament del pavelló 11 de setembre. 

- La nova comissió 2.0. dinamitzada per dos joves col·laboradors de .7 Ràdio van 
fer un tast de les noves propostes que s’estan treballant: concurs d’instagram, 
contacte constant al twitter, facebook... canalitzat tot a través de la senyoreta 
Muntanyetes, la qual ens donarà informació abans, durant i després de la festa 
major. 
 

Tot seguit es van exposar els principals actes del programa:  es manté el tradicional 
sopar popular i arrossada, la rucada i estirada de corda, el ball de fi de festa a la plaça  
amb la Metropol, el correfoc i la trobada de gegants. Però també hi haurà actes nous, 
com dues proves solidàries  i puntuables  del Corremonts , a la primera es recolliran 
els gots antics de festa major  que han quedat desats a les llars i per cada gots 
l’ajuntament farà una donació als bancs d’aliments, i la segona serà una recollida 
solidària d’aliments bàsics per al banc d’aliments. Una nova activitat, organitzada pels 



bocs i cabres, el corre aigua ! i enguany el pregó anirà  a càrrec de la Colla de 
geganteres i grallers de sant Celoni ja que estan de celebració ! 
 
Per acabar,  es va exposar que hi haurà nous productes de marxandatge com barrets 
de palla, mocadors, davantals i bosses i que la gestió de la venda i part dels beneficis 
anirà per la Fundació acció Baix Montseny.  
 
 
El celoní Josep Bertran, homenatjat el Dia Mundial del Donant de Sang   

El celoní Josep Bertran Bayes va rebre un reconeixement el passat divendres 14 de 
juny en el marc del Dia Mundial del donant de sang celebrat al Palau de Congressos 
de Girona en el qual es van homenatjar entitats i persones d'arreu de Catalunya. En 
total, es van homenatjar 23 persones, quatre institucions, quatre empreses i dues 
escoles de tot Catalunya. La celebració, que va conduir l'escriptora Maria Mercè Roca, 
va voler fer un sentit i emotiu reconeixement a les persones i organitzacions que 
durant el darrer any s'han implicat especialment en la donació de sang. A l'acte, hi van 
participar Carles Puigdemont, alcalde de Girona; Eudald Casadesús, delegat del 
govern a Girona; Marc Ibars, president de la Federació Catalana de Donants de Sang; 
Enric Argelagués, director gerent del Banc de Sang i Teixits, i Josep Quitet, 
vicepresident de Creu Roja Catalunya. Tots van coincidir a destacar el paper i l'esforç 
del voluntariat.  

 


