
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 10 d’octubre de 2013 
 
 

• Mostra de tapes i platets de tardor aquest dissabte  a la plaça de la Vila. 
Corretapes, menús de tardor, vermuts de cap de setm ana... una oferta per 
tot el mes d’octubre 

 
• L’Ajuntament renova el web municipal per millorar l a transparència i la 

navegació 
 

• Aquest diumenge, reviu en directe la banda sonora d e les millors 
pel·lícules d'animació!  La banda del Petits Camaleons diumenge a les 12 
del migdia a l'Ateneu dins la programació familiar  

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

Celoni  
 

• Campanya de vacunació contra la grip. Consulta date s!  
 
 
 
Mostra de tapes i platets de tardor aquest dissabte  a la plaça de la Vila  
Corretapes, menús de tardor, vermuts de cap de setm ana... una oferta per tot el 
mes d’octubre 
 
 
Aquest dissabte de les 7 de la tarda a les 11 de la nit tindrà lloc a la plaça de la Vila, la 
Mostra de tapes i platets de tardor. Enguany s’han agrupat la dues mostres  per tal 
que la varietat a degustar sigui més gran. Així seran 14 els establiments que sortiran a 
la plaça dissabte 12 d'octubre. Es posaran a la venda 800 tiquets a un preu de 6 euros. 
Cada tiquet donarà dret a 4 menjars i 2 begudes i inclou el got o la copa. 
 
Dins el programa de Tardor gastronòmica, divendres 11 tindrà lloc l’hora del conte El 
Follet pastisser a la Biblioteca, amb totes les places exhaurides, i el Tast de formatges 
catalans de pastor a les 7 de la tarda a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis.   

Malgrat la pluja del cap de setmana passat, els act es van tirar endavant.  La fira de 
productes alimentaris artesanals va suposar un bon tret de sortida per a la Tardor 
gastronòmica. Malgrat la pluja, 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... 

Dissabte al matí, una trentena de persones van poder tastar cinc varietats antigues de 
tomàquet acompanyats per les explicacions i els comentaris del cuiner vallesà Pep 
Salsetes. Aquest acte s´inclou dins del projecte liderat pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental de recuperació i promoció de varietats antigues de tomàquet de la nostra 
comarca, en el que també hi participen agrobotigues i restaurants de Sant Celoni. 



 
Recordem que durant tot l’octubre, 31 els establiments ofereixen tapes, platets o 
menús especials amb productes del territori i a preus econòmics, 5 més que l’any 
passat. Tots els establiments participants s’identifiquen amb una enganxina de la 
Tardor a la porta del seu local i disposen dels desplegables per poder participar al 
concurs del Corretapes Menú especial.   
 
Com l’any passat el Corretapes o concurs de tapes s’està fent al llarg de tot el mes. 
18 establiments (4 més que a l’edició anterior) entre bars i restaurants ofereixen 
exquisides tapes i els comensals es convertiran en jurat i podran valorar quines són les 
millors, fent d’aquest corretapes un veritable concurs gastronòmic. Entre els 
participants se sortejarà un sopar per a dues persones. L’establiment guanyador tindrà 
gratuïtament una campanya de promoció a la ràdio local valorada en 300 €. Els 
establiments disposen del fulletó desplegable per participar al sorteig. 
 
 D’altra banda 15 restaurants ofereixen un menú especial de tardor  amb la novetat 
que si es fan dos menús en establiments diferents el segon establiment obsequiarà al 
participant amb una ampolla de cava Reserva Brut Nature edició especial Sant Celoni 
Cuina. Els establiments disposen del fulletó desplegable per poder rebre l’obsequi. 
 
A més, si durant els caps de setmana, es fa un àpat en un dels restaurants participants 
a la Tardor Gastronòmica, per 3 euros més es pot gaudir d’un vermut  especial . 
 
 

www.santceloni.cat/tardorgastronomica 

 
 
 
L’Ajuntament renova el web municipal per millorar l a transparència i la 
navegació  
 
L'Ajuntament de Sant Celoni ha renovat el seu web municipal, www.santceloni.cat amb 
l’objectiu d’avançar en la transparència i proximitat, adaptant els continguts a la 
ciutadania. Aquesta important millora ha suposat un intens treball tècnic que no es 
dóna per tancat a l’espera de seguir incorporant més continguts i reajustar alguns 
àmbits.  
 
Segons el regidor de Comunicació, Jaume Tardy, “el web municipal és un espai 
d’informació i referència per a la ciutadania amb u na mitjana de 3.500 visites 
diàries.  Amb aquesta renovació hem fet un pas enda vant important, hem 
apostat per la transparència, hem renovat contingut s però sobretot hem 
organitzat la informació perquè la cerca sigui molt  senzilla i intuïtiva. L’objectiu 
del web és seguir millorant”. 
 
El nou web ha avançat en  la transparència  en l’àmbit de l’administració, posant a 
l’abast de la ciutadania informació de l’acció de govern. A tall d’exemple, des de la 
mateixa portada es pot accedir al pressupost municipal aprovat, l’estat d’execució 
mensual i l’informe anual del Compte General. El pressupost és una eina fonamental 
de l'equip de govern que fins ara, tot i ser públic, només es donava compta als grups 
polítics amb representació al Ple. 
  
El web ha apostat de forma decidida per la qualitat de la informació . Això ha suposat 
un nou concepte organitzatiu: fins ara la informació s’estructurava seguint 
l’organització interna d’àrees i departaments de l’Ajuntament que dificultava la cerca de 
continguts per part del ciutadà. En canvi ara la informació s’estructura en temes 
(habitatge, cultura, educació, treball, empresa...) independentment de l’àrea de 
referència (per exemple, a l’apartat de Formació s’hi pot consultar tota l’oferta 



municipal completa no dependent de la divisió de la gestió administrativa, que això no 
interessa a l’internauta). 

Facilitar la navegació  ha suposat un important treball transversal amb la implicació de 
totes les àrees de l’Ajuntament. Ha calgut repensar l’organització, adaptar la 
informació i oferir-ne de nova. De fet, aquest esforç en termes de transparència s’ha 
vist referendat pel Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local que 
elabora el Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Bellaterra. Si bé, fa uns mesos, ja era un dels més ben considerats del Baix Montseny, 
amb un 46 % dels criteris complerts, actualment el web municipal de Sant Celoni té 
una qualificació de notable, amb un 71 % d’acompliment.      

 

 

Per facilitar l’accés als temes d’informació ciutadana bàsica com són l’agenda, les 
exposicions, els mapes i carrers, contactes, i el servei de gestió de queixes i 
suggeriments, s’ha fet un enllaç des de la mateixa portada.  

Entre les noves funcionalitats, destaca l’aposta per l’Ajuntament 2.0 , que d'una banda 
integra al portal els canals de difusió de l’Ajuntament a les xarxes socials  twitter, 
facebook, manté la possibilitat de subscriure’s a diferents fonts d’informació (RSS) i 
augmenta la seva oferta de butlletins electrònics que proporcionen informació de les 
programacions culturals a l’espera d’ampliar-ho amb temes lligats a l’ocupació.  

Pel que a l’accessibilitat, el web manté el compromís de garantir l’accés als seus 
continguts a tots els ciutadans independentment de les limitacions pròpies de l'individu 
(discapacitat motriu o sensorial) o de les que se'n deriven del context d'ús 
(tecnològiques o ambientals). 

www.santceloni.cat rep una mitjana de 3.500 visites diàries. El nombre de visitants 
augmenta cada any i el 2012 va registrar 1.247.606 visites.  
 
  

 

 



 

 

 
Aquest diumenge, reviu en directe la banda sonora d e les millors pel·lícules 
d'animació!   
La banda del Petits Camaleons diumenge a les 12 del  migdia a l'Ateneu dins la 
programació familiar  

La banda dels Petits Camaleons portarà un espectacle de pel·lícula aquest diumenge 
a l’Ateneu dins la nova proposta de Programació familiar que organitzat l’Ajuntament 
de Sant Celoni. L’espectacle permetrà reviure en directe la banda sonora de les millors 
pel·lícules d'animació com “Cars”, “Shrek”, “Els Increïbles”, “Madagascar” o 
“Ratatouille” amb una banda excepcional de 6 músics damunt l'escenari. Pensat per a 
tota la família! 

A la Sala Petita de l'Ateneu a les 12 del migdia. El preu és de 3 euros i pels menors de 
2 anys és gratuït. 

Recordem que aquesta proposta forma part de la nova programació cultural estable 
per a infants i famílies que inclou activitats d’arts escèniques de diversos gèneres 
(animació, titelles, màgia, circ, música, teatre...)  la idea és complementar les 
propostes que ja es promouen des de l’Ajuntament com l’hora del conte a la Biblioteca, 
cinema en català i activitats per als més petits dins els programes de festes i poder 
oferir, d’aquesta manera, una programació familiar completa i estable per cada 
setmana de l’any.   
 
Segons va explicar  la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, 
“aquesta proposta neix amb la voluntat d’ampliar l’ oferta d’activitats per als més 
petits; Volem apropar els nens al món de la cultura  i de les arts escèniques i per 
aquest motiu com Ajuntament hem de contribuir a la sensibilització artística i al 
creixement personal educant en valors de ciutadania , creativitat i capacitat 
crítica. Com sempre intentem oferir una programació  de qualitat a preus 
assequibles ja que l’accés a la cultura ha de ser a  l’abast de tothom.” 

 
Diumenge, 27 d’octubre, serà l’hora dels magnífics titelles dels Farrés Brothers, que 
explicaran la història d’ El rei de casa, amb l’arribada d’un germanet, el rei de casa és 
destronat i el seu lloc és ocupat pel menut; un espectacle sobre la gelosia entre 
germans.  

 



Per rebre el butlletí digital de la programació fam iliar cal donar-se d’alta a: 
www.santceloni.cat/butlletins  
 
 
 
S’obre el període d’inscripcions del Voluntariat pe r la llengua a Sant Celoni  
 
L’Oficina de Català de Sant Celoni obre el període d’inscripcions del Voluntariat per la 
llengua. L’Oficina ha organitzat fins ara divuit edicions del programa del Voluntariat per 
la llengua i compta amb la col·laboració de diversos establiments i entitats del poble.  
 
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.  
 
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.  
 
Tant si vols deixar-te anar a parlar en català com si vols ajudar a algú a fer-ho, 
adreça’t a l’Oficina de Català de Sant Celoni durant el mes d’octubre i dóna les teves 
dades personals: nom, cognoms, edat, adreça completa, telèfon i adreça electrònica. 
Nosaltres ens posarem en contacte amb tu. 
 
Oficina de Català de Sant Celoni, Rectoria Vella 
Parc de la Rectoria Vella, s/n 
Tel. 93 864 12 13  a/e:santceloni@cpnl.cat 
Facebook: www.facebook.com/ocsantceloni 
 
 
 
 
Campanya de vacunació contra la grip. Consulta date s!  
 
Ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip per a persones de 60 anys 
o més, dones embarassades (2n o 3r trimestre), pacients amb malalties cròniques, 
cuidadors/es i personal amb risc professional. 
                   

- A partir del dia 15 d’octubre podeu demanar cita prèvia al CAP Sant Celoni (al 
costat de l’Hospital), personalment o trucant al 938674151. 

 
- A partir de la 2a quinzena de novembre consulta a la teva infermera. 

 
- Consultori de la Batllòria:  a partir del dia 14 octubre cada dimarts  de 9 a 9:30 

h i divendres de 13 a 13:30 h, a partir de la 2a quinzena d’octubre consulta al 
teu infermer. 

 


