
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 12 de setembre de 2013 
 

• Gran nivell de participació a la Festa Major de San t Celoni.  La pluja va fer 
la guitza però la festa no es va aturar 

 
• Un veí localitza una granada de morter de la guerra  civil al Montnegre 

 
• Conferència del president de l’Associació d’Amics d e Martí i Pol sobre el 

poeta aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Rect oria vella. L’acte s’inclou 
dins de les activitats de l’exposició col·lectiva T’enyorem, Miquel Martí i 
Pol. 10 anys sense tu   
 

• Inscripcions obertes als cursos de Català a Sax Sal a 
 

 
 
Gran nivell de participació a la Festa Major de San t Celoni  
La pluja va fer la guitza però la festa no es va at urar 
 
Un any més la Festa Major de Sant Celoni va aplegar una multitud de persones. Senys 
i Negres van articular una festa que tot i la pluja va poder tirar endavant tots els seus 
actes. Només la rucada es va veure afectada a mig fer i es va haver de suspendre. La 
Senyoreta Muntanyetes va aconseguir animar l’ambient tan amb la seva presència 
com amb la seva activitat a les xarxes socials. Finalment el CorreMonts es va decantar 
amb claredat pels Negres, 9 a 3 davant els Senys. Durant els propers dies es penjarà 
l’àlbum de fotos de festa major al web municipal i es faran les reunions de valoració.  
 
 
 

2013 MontSENYS MontNEGRES 
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Casa més ben engalanada del MontSENYS 
Guanyadora: Avinguda Verge del Puig, 18 – Ernest Vilà Pladevall 
Finalistes: c. Torras i Bages – Isabel Cabezas i c. Dr. Barri, 32 – Roser Borràs 
 
Carrer més ben engalanat del MontSENYS 
Desert 
 
Casa més ben engalanada del MontNEGRES 
Guanyadora: C. Menorca, 4 – Alba, Ona i Marina Miró i Gemma Margarit 
Finalistes: Passeig dels Esports – Família Llovera i c. Sant Roc – Família Figueras 
 
Carrer més ben engalanat del MontNEGRES 
Guanyador:  c. Bellvert – Planetarium Negre 
Finalista:  c. Sant Pere 
 
 
 
 
Un veí localitza una granada de morter de la guerra  civil al Montnegre  
 
Un veí ha portat aquest matí a la Policia Local de Sant Celoni una granada de morter 
que ha trobat a l’entrada al parc natural del Montnegre per la carretera del Montnegre. 
Sembla que es podria tractar d’un morter francès BRANDT de 81 mm, que segurament 
va ser abandonat per les tropes republicanes durant la retirada.  
 
La Policia local s’ha posat en contacte ràpidament amb els Mossos d’Esquadra que 
han enviat als TEDAX (Tècnics Especialistes en Desactivació d’Artefactes Explosius) 
que abans de la una del migdia s’han endut l’artefacte. Segons aquests especialistes, 
la granada no tenia espoleta però sí explosiu que faran esclatar demà en un lloc 
controlat.  
 
Recordem que el juliol del 2011, unes obres als terrenys de l'antiga fàbrica Forestal 
van permetre trobar una bomba italiana de 50 kg que es creu que va caure a Sant 
Celoni a finals de juny del 1938. 
 
 
Conferència del president de l’Associació d’Amics d e Martí i Pol sobre el poeta 
aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Rectoria v ella  



L’acte s’inclou dins de les activitats de l’exposic ió col·lectiva T’enyorem, Miquel 
Martí i Pol. 10 anys sense tu   
 
Dissabte 14 de setembre a les 7 de la tarda tindrà lloc a la Rectoria Vella una xerrada 
per part del president de l’Associació d’Amics de Martí i Pol, Ramon Besora, dins de 
les activitats de l’exposició T’enyorem, Miquel Martí i Pol, 10 anys sense tu.  
 
L’exposició col·lectiva, que es va inaugurar dissabte passat, presenta les obres de nou 
artistes plàstics tots ells residents al Vallès Oriental que han interpretat poemes de 
Miquel Martí i Pol. S’hi poden veure dibuixos, pintures i altres obres fetes principalment 
amb fang, ferro i fusta de Glòria Auleda, Agàpit Borràs, Rob Dubois, Àngels Figuerola, 
Vicens Mascarell, Martí Pey, Carles Puche, Stefano Puddu i Xavier Santos. Tots ells 
han escollit els poemes lliurament tret d’un que han compartit.   
 
Aquesta mostra hi serà entre el 7 de setembre i el 3 de novembre i està acompanyada 
d’un programa d’activitats paral·leles de gran qualitat:  xerrades, espectacles de 
titelles, lectura de poesia i dansa a més de visites comentades de l’exposició. En 
aquest sentit, dissabte 14 de setembre a les 7 de la tarda, tindrà lloc la xerrada de  
Ramon Besora; el 21 de setembre a les 7 de la tarda, els músics Xavier de Palau i 
Quim Bertran, la ballarina Aïda Jordà i el rapsode Albert Pons presentaran l’espectacle 
Notes per a uns versos; el 5 i 19 d’octubre a les 7 de la tarda Marduix representarà Pel 
camí de les paraules creat per a aquesta ocasió i el 2 de novembre a les 5 de la tarda, 
Ramon Martí i Pol, germà del poeta, acompanyarà el col·lectiu d’artistes que 
comentaran l’exposició.  
 
Una de les curiositats de la mostra és un guió cinematogràfic original de Martí i Pol, 
escrit en castellà l’any 1968 amb les correccions de l’autor incloses i que Martí Pey va 
il·lustrar. El film titulat La Línia té una durada de 7 minuts i es podrà contemplar de 
forma continuada.   
 
T’enyorem, Miquel Martí i Pol. 10 anys sense tu es podrà visitar a la Rectoria Vella 
de Sant Celoni fins el 3 de novembre: dijous divendres i dissabtes de 5 a 8 de la tarda; 
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre (parc de la 
Rectoria Vella, s/n).  
 
 
 
Inscripcions obertes als cursos de Català a Sax Sal a 
 
Del 17 al 27 de setembre estan obertes les inscripcions als cursos presencials i en 
línia que ofereix l’Oficina de Català de Sant Celoni a Sax Sala.  Les inscripcions es 
podran fer de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h, divendres de 10 a 13 h. 
Per a més informació es pot anar a l’Oficina de Català a Sax Sala (c/Montserrat, 28 tel. 
93 867 41 75 santceloni@cpnl.cat  www.cpnl.cat) .  
 
 


