
 
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 6 de març de 2014 
 

• El Ple aprova la incorporació d’un inspector per dirigir la Policia local de 
Sant Celoni 
 

• Aquest divendres i dissabte, diversitat d'actes pel Dia Internacional de les 
Dones a Sant Celoni i la Batllòria.  
 

o La PIEG, formada per persones a títol individual o en representació 
d'entitats són els promotors del programa  

 
o Concentració de timbalers a la plaça de la Vila en contra la reforma 

de la llei de l’avortament. El ple va aprovar una moció conjunta en 
contra aquesta reforma promoguda pel govern estatal 

o Totes les persones usuàries del Sot de les Granotes poden 
convidar gratuïtament una dona a l’equipament durant el dissabte 
8 de març 
 

• Ball, percussió i veu aquest dissabte a l’Ateneu amb Camut Band. 
L’espectacle del programa de teatre, música i dansa A l’Ateneu que 
compta amb la promoció “Teatre i forquilla” per gaudir de l’entrada i un 
sopar a 15 i 20 euros 

• Final d’un Carnestoltes multitudinari!  Comparses guanyadores de la rua: 
la més original, Tribu; la més animada, Els cup cakes i la més elaborada, 
Mary Poppins. Correfoc amb una gran participació de públic familiar 

 
• El Ball de Gitanes va tornar a lluir a la plaça de la Vila. La ballada va 

començar després dels tradicionals discursos i amb un record al 
desaparegut Joan Serra amb el seu Ball d'Homenatge 
 

• Afectacions en la mobilitat en motiu de l’acte d’hissada de l’estelada a la 
Porta de Ponent prevista per aquest dissabte 

 
• Obertes les inscripcions per muntar barraca per Festa Major, cap d'any i 

carnestoltes: del 10 al 28 de març. Les entitats que compleixin els 
requisits i ho vulguin sol·licitar podran demanar-ho a l'OAC 

 
• Visita comentada a l’exposició sobre els primers 50 anys del futbol a Sant 

Celoni, 1913 – 1965, aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella. 
Gregori Muñoz, Martí Canet, Joan Costa, Jordi Novell i Josep M. Abril 
seran els encarregats de guiar la visita 

 
• S'obre el període d'inscripcions del Voluntariat per la llengua a Sant 

Celoni. Fins el 14 de març a l’Oficina de Català a la Rectoria Vella  
 



• Punt 7 ràdio estrena un nou programa musical: El Megàfon amb Carles 
Alfaras. L’espai s’afegeix als més de 20 programes que setmanalment 
realitzen una quarantena de col·laboradors  

 
• Una trentena de celonins participen a la passejada A cent cap els cent a 

Caldes de Montbui 
 

• Més de 200 alumnes de 6è de primària participen a les jornades 
poliesportives al pavelló del Sot de les Granotes organitzades per 
l’Ajuntament 

 
• Darreres jornades de portes obertes als centres educatius del municipi 

 
• El patinatge celoní, subcampió d'Espanya de grups de xou petits 

 
• Èxit del atletes celonins al Campionat de Catalunya juvenil en pista 

coberta. Oriol Madí es va proclamar campió de Catalunya en 200 m. i en 
60 m., i Glòria Cabrera, subcampiona de salt d'alçada 
 

• El Centre excursionista de Sant Celoni presenta el cicle d’audiovisuals 
coincidint amb el seu 30 aniversari. Les projeccions comencen aquesta 
setmana i tindran lloc cada divendres a  2/4 de 10 del vespre a la Sala 
Bernat Martorell 

 
 
 
 
El Ple aprova la incorporació d’un inspector per dirigir la Policia local de Sant 
Celoni 
 
El ple municipal va aprovar la setmana passada la modificació de la relació dels llocs 
de treball de l’Ajuntament per poder incorporar la plaça d’un inspector en cap de la 
Policia local que lideri la reforma del servei. Es tracta de la primera mesura que 
s’implementa de les que ja es marcaven com a imprescindibles al Pla de qualitat i 
millora de la Policia local redactat el 2009 per encàrrec de l’aleshores equip de govern 
de CiU. L’acord del ple va comptar amb els vots favorables del PSC, CiU i la CUP i 
l'abstenció d'ICV.  
 
El nou inspector en cap, que s’incorporarà el mes d’abril, treballarà a Sant Celoni en 
comissió de serveis per un any, amb un segon any prorrogable. La seva prioritat serà 
la reestructuració del cos i sobretot la relació amb la ciutadania, amb l’aprofundiment 
de la Policia de proximitat que està funcionant des de fa uns mesos amb molt bons 
resultats.  
 
Aquesta línia de treball encaixa amb un nou model policial que tingui com a eixos 
principals la prevenció, la participació, i l’apropament del servei públic. En aquest 
sentit, l’equip de govern aposta per un nou model que pugui ser compartit per tots els 
grups municipals i que parteixi d’aquestes línies de treball generals: 
 

 Concebre la Policia Local com un servei públic que treballa pel respecte 
dels drets i llibertats de la ciutadania. 

 
 Construir un servei de Policia Local que adopti estratègies d’autèntica 

consulta a la ciutadania i que emmotlli la seva feina diària a la realitat social 
actual i a les demandes dels celonins i celonines. 
 

 Enfocar el servei públic de la Policia Local cap a actituds preventives, evitant 
en tot el possible els mecanismes repressius tradicionals. 

 



 Orientar el servei públic de la Policia Local a la millora de la qualitat de vida 
a Sant Celoni i a reduir el fenomen de percepció subjectiva d’inseguretat. 
 

 Tenir una visió àmplia del concepte de seguretat ciutadana, que vagi des 
de la lluita de la delinqüència en el seu sentit més estricte fins als problemes 
quotidians de convivència ciutadana. 

 
 

 
Aquest divendres i dissabte, diversitat d'actes pel Dia Internacional de les Dones 
a Sant Celoni i la Batlloria 
La PIEG, formada per persones a títol individual o en representació d'entitats, 
són els promotors del programa  
Totes les persones usuàries del Sot de les Granotes poden convidar 
gratuïtament una dona a l’equipament durant el dissabte 8 de març 
 
La commemoració del Dia Internacional de les Dones d'enguany se centrarà en 4 
activitats repartides en dos dies: divendres 7 i dissabte 8 a Sant Celoni i la Batllòria. 

La sensibilització dels més petits hi serà present amb Contes per la igualtat, a càrrec 
de Clara Ribatallada, a 2/4 de 6 de la tarda del divendres dia 7, a la biblioteca de 
l'Escola Montnegre de la Batllòria. Al mateix espai, però a partir de les 8 del vespre, 
tindrà lloc el sopar de dones, que en la seva tercera edició consolida el format de 
conversa amb una dona amb reconeguda trajectòria de servei de la comunitat. 
Després de l'àpat de carmanyola, hi haurà ball. 

La Biblioteca l'Escorxador acollirà el mateix divendres 7 de març a partir de les 7 de la 
tarda, Elles, recital poètic i musical a càrrec de Jaume Catalayud i Vicente Monera, 
sobre textos de Clementina Arderiu, Rosa Leveroni i Maria Mercè Marçal. El vessant 
reivindicatiu més incisiu tindrà lloc però, el dissabte  a la plaça de la Vila de Sant 
Celoni, tant el matí com a la tarda, mitjançant diverses accions teatralitzades de 
denúncia de la temuda reforma de la llei de l'avortament. 

A Sant Celoni, la PIEG – Plataforma d'Iniciatives per a l'Equitat entre Gèneres-, 
configurada per persones a títol individual o en representació d'entitats, ha promogut 
els actes del programa intentant aplicar un ventall atractiu i animant que Ajuntament i 
associacions centrin les programacions en la temàtica, per donar més força als 
missatges i fer-los arribar més àmpliament. 

El dia de les dones se celebra a nivell internacional al voltant del dia 8 de març, amb 
l'objecte de palesar l'essencial paper de la dona a tots els nivells, estimular els 
processos cap a la plena equitat entre sexes i denunciar tot allò que la impedeixi. 
Enguany, la reforma de la llei de l'avortament que promou el govern central, centrarà 
gran part del debat de fons. 
 
Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, el Centre Municipal d’Esports Sot 
de les Granotes ofereix a totes les persones abonades la possibilitat de convidar a 
una dona a gaudir de l'equipament esportiu durant el dissabte 8 de març.  
 
 
 
Concentració de timbalers a la plaça de la Vila en contra la reforma de la llei de 
l’avortament 
El ple va aprovar una moció conjunta en contra aquesta reforma promoguda pel 
govern estatal 
 
La PIEG - Plataforma d'Iniciatives per a l'Equitat entre Gèneres- convoca per dissabte 
a les 6 de la tarda una concentració de timbalers a la plaça de la Vila de Sant Celoni 



en contra de la reforma de la llei de l’avortament que promou el govern del Partit 
Popular.  

En aquesta línia, tots els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Celoni (PSC, CiU, 
CUP i ICV-EUiA) van aprovar al ple de 30 de gener, una moció conjunta contra 
aquesta nova Llei de l'avortament que pretén aprovar el govern estatal. Segons el text 
de la  moció, "aquesta reforma en cap cas respon a una millora de la llei de 2010, 
sinó que només satisfà els postulats ideològics i morals del Partit Popular i dels 
sectors més conservadors, reforçant el paper de les dones com a reproductores 
i mares cuidadores i, per això, ens oposem frontalment a la seva aplicació”. El 
text afegeix “aquesta reforma pot obligar de nou a, o bé avortar en d'altres 
països, o bé practicar avortaments de risc i insegurs per a la salut, especialment 
en el cas de les dones que no tinguin recursos”.  Es tracta d'un “atemptat contra 
la democràcia atès que restringeix els drets i les llibertats de les dones”. 

Els partits locals van fer una crida a la societat en el seu conjunt per a la mobilització i 
la reforma contra el PP i per a la defensa d'un avortament lliure i es van comprometre 
a mantenir i reforçar accions d'informació i educació en l'àmbit municipal per promoure 
“la capacitat de decisió de la dona sobre el seu cos, mitjançant una formació 
afectivo-sexual oberta i sense prejudicis.” 

 Tots els actes del Dia Internacional de les Dones a Sant Celoni i la Batllòria 

 

Ball, percussió i veu aquest dissabte a l’Ateneu amb Camut Band  

L’espectacle del programa de teatre, música i dansa A l’Ateneu que compta amb 
la promoció “Teatre i forquilla” per gaudir de l’entrada i un sopar a 15 i 20 euros 

Big Drums és un espectacle per a públic familiar on es barreja percussió africana, tap 
dance, veu i ball sobre sorra. Els intèrprets intercanviant habilitats i ritmes, aconseguint 
un espectacle original, fresc, sorprenent i tan ple d'energia que fa que els espectadors 
tinguin ganes d'aixecar-se i posar-se a ballar, encisats per la màgia de l'escenari. 

Camut Band, dirección; Lluís Méndez, Toni Español, Rafael Méndez, Guillem Alonso, 
Jordi Satorra,   música i coreografia; Estefania Porqueras, Víctor Bea, Héctor 
Casero, Terry Terrassa, David Egea, José Sala, Nuria Cela, Sara Vázquez, María Sol 
Gago, Linda Maestrini, Carles Ronda, intèrprets. 

Preus: General: 12 € //  Carnet de Biblioteca: 11 € // Majors de 65 anys, menors de 14, 
i Carnet Jove: 8 €  // Menors de 2 anys: Gratuït 

Les entrades es podran comprar una hora abans de l’espectacle a taquilles.  

 
Teatre i forquilla: entrada i sopar per 15 o 20 euros 
Aquest espectacle compta amb la promoció “Teatre i forquilla” que promouen 
l’Ajuntament i el col·lectiu Sant Celoni Cuina. Es tracta d’uns packs per gaudir d’algun 
dels espectacles i al mateix temps anar a sopar a un dels restaurants del col·lectiu per 
un preu de 15 euros a les pizzeries o 20 euros a la resta d’establiments del col·lectiu.  
 
Tota la informació A l’ATENEU, les promocions, menús... es poden consultar a: 
www.santceloni.cat/alateneu 
  
 

Final d’un Carnestoltes multitudinari! 



Comparses guanyadores de la rua: la més original, Tribu; la més animada, Els 
cup cakes i la més elaborada, Mary Poppins 
Correfoc amb una gran participació de públic familiar 

La Rua de Carnestoltes va omplir els carrers de Sant Celoni dissabte a la tarda. Un 
total de 12 comparses amb més de 800 participants van omplir de color i alegria la rua 
que va començar a la Creu i va acabar a l'aparcament del Pavelló. Allà es van donar a 
conèixer les comparses guanyadores: la més original, Tribu; la més animada, Els cup 
cakes i la més elaborada, Mary Poppins. 

831 persones a les comparses de la rua: 

• Rei Carnestoltes: 35 
• Amb l'aigua al coll: 79 
• Mic: 60 
• Ara fa 100 anys: 35 
• El Caçafantasmes: 55 
• Els cup cakes: 115 
• Mar de fashion: 31 
• Jocs del Palle: 74 
• Mary Poppins: 139 
• Gru, mi villano favorito: 24 
• L'Univers de Galileo Galilei: 100 
• El jardí del mas: 24 
• Tribu: 60 

La cloenda del Carnestoltes va tenir lloc dimecres amb una gran participació de públic 
familiar. A la vetlla davant de Can Ramis la va seguir la lectura per part del Rei 
Carnestoltes del manifest amb les seves darreres voluntats. Seguidament els timbalers 
de la Colla de Diables de Sant Celoni van acompanyar la comitiva fins la plaça Josep 
Alfaras on es va cremar del Carnestoltes i seguidament es va iniciar el Correfoc per 
part de la Colla de Diables amb la participació d’un nombrós públic familiar. Per acabar 
la vetllada, Bocs i Cabres de Sant Celoni van organitzar una sardinada popular amb 
espectacle a la Clau.  

 Àlbum de fotos 

 
 
 
El Ball de Gitanes va tornar a lluir a la plaça de la Vila  
La ballada va començar després dels tradicionals discursos i amb un record al 
desaparegut Joan Serra amb el seu Ball d'Homenatge 
 
El tradicional Ball de Gitanes va tornar a omplir la plaça de la Vila de Sant Celoni amb 
més de 400 persones entre balladors, diablots i músics que van fer gaudir novament a 
un públic totalment entregat. Dos antics balladors, Lluís Deumal i Teresa Jo van ser la 
parella d’honor convidada.  

Després dels tradicionals discursos, va començar la ballada amb un record al 
desaparegut Joan Serra amb el seu Ball d'Homenatge. 146 balladors de la Colla del 
Filferro i  197 de la Colla del Ferro van protagonitzar un any més una de les festes més 
populars i viscudes del municipi que, al crit de Ferro!!!, fan vibrar a tots els assistents. 

 Àlbum de fotos 
 
 



Afectacions en la mobilitat en motiu de l’acte d’hissada de l’estelada a la Porta 
de Ponent prevista per aquest dissabte 
 
La cercavila i acte d’hissada de l’estelada a la porta de Ponent prevista per aquest 
dissabte a partir de 2/4 de 12 del migdia, suposarà algunes afectacions a la mobilitat. 
Policia local i Mossos d’Esquadra demanen tenir ben present les següents indicacions:   
 

• De 2/4 de 12 a la 1 del migdia hi haurà talls intermitents al carrer Doctor Trueta 
i als carrers propers. La cercavila sortirà de la plaça de la Vila, continuarà pel 
carrer Major, carrer Doctor Trueta fins arribar a la rotonda de la porta de 
ponent. Un cop finalitzi l’acte, el públic assistent retornarà al centre de la vila 
seguint el mateix recorregut.   
 

• També de 2/4 de 12 a la 1 del migdia es tancarà parcialment l’accés a la 
rotonda de la porta de Ponent.  

o Els vehicles que surtin de Sant Celoni direcció Barcelona ho podran fer 
amb normalitat  

o Els vehicles que surtin de Sant Celoni direcció Girona ho hauran de fer 
des de la porta de Llevant 

o L’accés a Sant Celoni des de la C-35 s’haurà de fer per la porta de 
Llevant.   

 
Així mateix, s’ha habilitat un itinerari alternatiu per a tots els vehicles d’emergència i 
seguretat i per accedir al centre Comercial Altrium i Olzinelles (veure plànol).   
 
Aquest acte l’organitza Òmnium Cultural Baix Montseny i l’Assemblea Nacional 
Catalana amb la col·laboració d’entitats del municipi.  
 
 
 
Obertes les inscripcions per muntar barraca per Festa Major, cap d'any i 
carnestoltes: del 10 al 28 de març 
Les entitats que compleixin els requisits i ho vulguin sol·licitar podran demanar-
ho a l'OAC 

Totes les entitats que estiguin interessades en fer barraca durant els dies de la Festa 
Major de setembre de 2014, cap d'any i Carnaval 2015 ho podran sol·licitar mitjançant 
una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Campins 24. El Safareig). 

Com altres anys s'hauran de complir uns requisits acordats a les reunions de la 
Comissió de barraques: 

• Tenir una antiguitat mínima d'un any 
• Ser una entitat sense ànim de lucre amb els estatuts i el NIF actualitzats 
• Realitzar una memòria on s'especifiqui que l'associació té una dinàmica activa 

en el teixit associatiu de la vila (seguiu aquest model) i que les seves activitats 
van adreçades a tota la població. 

El termini de presentació de la sol·licitud és del 10 de març al 28 de març. 

Podeu demanar més informació a la Rectoria Vella, els dilluns, dimecres i divendres de 
9 a 13.30 h, trucant al  93 864 12 13 o bé enviant un correu electrònic 
(cultura@santceloni.cat, valllloseracn@santceloni.cat). 

 

 



Visita comentada a l’exposició sobre els primers 50 anys del futbol a Sant 
Celoni, 1913 – 1965, aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Rectoria Vella 
 
Gregori Muñoz, Martí Canet, Joan Costa, Jordi Novell i Josep M. Abril seran els 
encarregats de guiar la visita 
 
Aquest dissabte 8 de març a les 6 de la tarda tindrà lloc la primera visita guiada a 
l’exposició “Centenari del futbol a Sant Celoni. 1913-1965, els primers 50 anys” a 
càrrec de Gregori Muñoz, Martí Canet, Joan Costa, Jordi Novell i Josep M. Abril. 
L’exposició es va inaugurar el 15 de febrer i es podrà visitar fins el 6 d’abril. Es tracta 
d’un recull d’imatges que il·lustren el primer mig segle de vida d’un club que avui 
encara continua ben actiu.  
 
El primer equip de futbol el van fundar el 1913 un grup de joves inquiets que amb els 
pocs recursos econòmics que tenien van poder llogar un camp de dimensions 
reduïdes al sot de les Granotes. A aquests inicis els segueix una etapa en què l’esport 
està en mans de les societats recreatives, entre el 1917 i el 1926. L’any següent, el 
1927 recupera la independència i neix la Unió Sportiva de Sant Celoni.  El 1939, 
després dels estralls de la Guerra Civil, es va tornar a organitzar l'entitat esportiva i es 
va reconstruir el camp de futbol. L’exposició segueix el fil de la història fins el 1965 
amb informació sobre els diferents èxits esportius aconseguits.  
 
La segona visita comentada a càrrec de Gregori Muñoz, Martí Canet, Joan Costa, 
Jordi Novell i Josep M. Abril serà dissabtes 22 de març també a les 6 de la tarda. 
 
 
 
S'obre el període d'inscripcions del Voluntariat per la llengua a Sant Celoni 
Fins el 14 de març a l’Oficina de Català a la Rectoria Vella  

L’Oficina de Català de Sant Celoni obre el període d’inscripcions del Voluntariat per la 
llengua a Sant Celoni. Fins el 14 de març, tant els voluntaris com els aprenents que ho 
desitgin poden inscriure’s o informar-se a l’Oficina de Català de Sant Celoni (Rectoria 
Vella Tel. 93 864 12 13. santceloni@cpnl.cat) donant les dades personals: nom, 
cognoms, edat, adreça completa, telèfon i adreça electrònica. 

Pots ser voluntari o voluntària si: 

• parles habitualment en català. 
• disposes de 10 hores, durant un mínim de 10 setmanes, per parlar en català 

amb una persona que vol practicar-lo, adquirir fluïdesa i incorporar-lo d'una 
manera natural a les seves activitats quotidianes, laborals o de relació social. 

Pots ser aprenent o aprenenta si: 

• parles una mica el català. 
• disposes de 10 hores, durant un mínim de 10 setmanes, per practicar el català 

amb una persona que el parla habitualment, per poder tenir més fluïdesa i 
incorporar-lo d'una manera natural a les teves activitats quotidianes, laborals o 
de relació social. 

 
 
Punt 7 ràdio estrena un nou programa musical: El Megàfon amb Carles Alfaras 
L’espai s’afegeix als més de 20 programes que setmanalment realitzen una 
quarantena de col·laboradors  
 
El celoní Carles Alfaras presentarà aquest nou espai d’una hora aproximada de 
durada. El Megàfon s’emetrà cada dijous a les 22 h a partir d’aquesta setmana. En 



Carles punxarà música dels anys 70 i 80 amb informacions dels grups i anècdotes de 
l’època. Com la resta d’espais de l’emissora, un cop emès, es podrà descarregar a 
www.santceloni.cat/radioalacarta. 
 
Aquesta temporada, la graella de Punt7 ràdio la formen més de 20 programes realitzat 
per una quarantena de col·laboradors. Hi ha programes informatius, d’entreteniment, 
de música d’estils ben diferents, d’esports, de creixement personal i familiar, contes...  
Consulteu la graella a www.santceloni.cat/radio 
  
 
 
Una trentena de celonins participen a la passejada A cent cap els cent a Caldes 
de Montbui 
 
32 celonins i celonines han participat aquest dimecres 5 de març a la tercera 
passejada del programa “A cent cap els cent” que organitza la Diputació de Barcelona. 
En aquesta ocasió el municipi acollidor va ser Caldes de Montbui. Un itinerari de 6’5 
km. va permetre als 32 participants celonins visitar un poblat iber, la Font del Lleó i les 
termes romanes. 
 
 
Més de 200 alumnes de 6è de primària participen a les jornades poliesportives al 
pavelló del Sot de les Granotes organitzades per l’Ajuntament 
 
Del 26 de febrer al 13 de març els més de 200 alumnes de 6è de primària de les 
escoles del municipi (La Tordera, Pallerola, Montnegre, Cor de Maria, La Salle, Avet 
Roig) participen a les  jornades poliesportives en el pavelló del Sot de les Granotes, 
practicant escalada en rocòdrom i tir amb arc. L’activitat, programada per l’Ajuntament 
de Sant Celoni, s’engloba dins l’oferta de la guia educativa pel curs 2013-2014. Els 
objectius de les jornades són reforçar el potencial educatiu de la pràctica esportiva per 
afavorir la cohesió social i la formació en valors al mateix temps que s’interrelacionen 
els alumnes dels diferents centres educatius. 
  
 
 
Darreres jornades de portes obertes als centres educatius del municipi 
 
Les escoles donen a conèixer les seves instal·lacions als possibles nous alumnes i les 
seves famílies 

Continuen les jornades de portes obertes als centres escolars del municipi per donar a 
conèixer les escoles als possibles nous alumnes i a les seves famílies. Aquest és el 
calendari facilitat pels mateixos centres: 

Centre Escolar Data Hora 

Escola L'Avet Roig Dissabte 8 de març De 10.30 a 13 h 

Escola Josep Pallerola i Roca 
Dijous 13 de març De 9.30 a 11.30 h 
Divendres 14 de març De 15.15 a 17 h 

Escola Soler de Vilardell Dissabte 15 de març D'11 a 13 h 
 
 
 
El patinatge celoní, subcampió d'Espanya de grups de xou petits 

El Club Patinatge Artístic Sant Celoni ha aconseguit el segon lloc al Campionat 
d'Espanya de patinatge en la modalitat de xou grups petits disputat aquest cap de 



setmana passat a Galícia. L'equip celoní va competir amb la coreografia Pel meu 40 
aniversari i va comptar amb la participació de 6 intèrprets: Jaume Pons Martínez, 
Andrea López Sanuy, Fàtima Bouamri Luque, Aina Mira Gómez, Cristina Codina de la 
Hiz i Helena Oms Sanuy. El conjunt celoní ja va aconseguir la primera posició al XV 
Campionat de Catalunya de Grups Xous el passat 1 de febrer a Lleida. 

L'entrenedor, coreògraf i patinador Jaume Pons, es va inspirar en el seu 40 aniversari 
per crear Pel meu 40 aniversari. Segons ha explicat, recollint allò que li apassiona, 
com “ballar sobre patins, patinar a gran velocitat i executar seqüències de passos amb 
dificultat” i tot plegat amb una gran dosis d'emotivitat i expressivitat. A més de ser una 
celebració de l'aniversari, també vol representar el comiat de l'esplendor físic del cos 
dels esportistes. En la coreografia va comptar amb l'ajuda de Vanesa Martin. 

L'or se'l va endur el Blanes amb el seu As time goes by i el tercer lloc va ser per la 
coreografia Jo!, del CP Aldea. La nova cita, el campionat europeu! 

 

 
Èxit del atletes celonins al Campionat de Catalunya juvenil en pista coberta  
Oriol Madí es va proclamar campió de Catalunya en 200 m. i en 60 m., i Glòria 
Cabrera, subcampiona de salt d'alçada 

El passat dissabte 1 de març, es va celebrar el Campionat de Catalunya Juvenil en 
Pista Coberta a Sabadell amb un bon nivell de marques i de bons resultats per part de 
dos atletes celonins: Oriol Madí i Glòria Cabrera. 

Oriol Madí va aconseguir el rècord de Catalunya juvenil en la prova dels 200 metres 
amb una marca de 22”06, millorant en 7 centèsimes l'anterior registre que datava de 
2005. L'Oriol Madí també es va proclamar campió dels 60 metres amb 7”01, marca 
que representa un nou rècord dels campionats. 

L'altra atleta del Club Atletisme Sant Celoni, Glòria Cabrera, amb un salt d'1,51 m. 
(millor marca de la temporada) va assolir la medalla de plata. D'aquesta manera, 
Cabrera es converteix en la sotscampiona de Catalunya de salt d'alçada de pista 
coberta 2014. A banda del salt d'alçada, Glòria Cabrera va poder participar en les 
semifinals de 60 metres tanques i en el salt de llargada per les seves bones 
classificacions durant aquesta temporada, a més de quedar cinquena en la final del 
campionat de Catalunya de proves combinades (pentatló) que es van celebrar el dia 
15 de febrer. 

Glòria Cabrera és alumna de primer del batxillerat científic de l'Institut Baix Montseny. 

 
El Centre excursionista de Sant Celoni presenta el cicle d’audiovisuals coincidint 
amb el seu 30 aniversari  
Les projeccions comencen aquesta setmana i tindran lloc cada divendres a  2/4 
de 10 del vespre a la Sala Bernat Martorell 

Aquest any tot celebrant el 30 aniversari del Centre Excursionista Sant Celoni, el 
CESC, ha presentat el seu cicle d'audiovisuals que incorpora alguns insignes i 
destacats ponents de les darreres edicions del programa anual. El divendres 7 de 
març inaugurarà el cicle en Ferran Latorre, en col·laboració amb Òmnium Cultural, 
que ens presentarà les seves darreres vivències a l'Himàlaia; el dia 14 tindrem la 
projecció de l'audiovisual Caminades amb la gent del Cesc 2013, a càrrec d'en Quico 
Fernández; el 21, l'Enric Soler, que tant bon record ens va deixar l'any passat, ens 
presentarà el seu audiovisual sobre la Ruta 40 a la Patagònia; el dia 28, en Fulgenci 
Farré ens presentarà en Alta Definició el muntatge especial sobre Islàndia; el dia 4 



d'abril, l'Enric Soler ens farà una original presentació del llibre de muntanya. 
Tancarem el cicle l'onze d'abril amb l'audiovisual sobre la ruta de l'Alte Vie 2 a les 
Dolomites del grup d'Alta Muntanya del CESC, a càrrec d'en Lluís Forroll. 

Els divendres 7, 14, 21 i 28 de març i 4 i 11 d'abril a 2/4 de 10 del vespre, a la  
Sala Bernat Martorell de Can Ramis. 

Cicle Audiovisuals de Muntanya i Excursionisme - Març i abril 2014 (pdf) 

 
 
 


