
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 24 d’abril de 2014 
 
 
 

• Sant Jordi, ple a vessar! 
 

• 260 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria participa ran a la cloenda del 
curset de sardanes aquest divendres a la plaça de l a Vila 

 
• Aquest dissabte es presentarà a Sant Celoni, Petit Musée de 

l'Horitzontale , de Michel Butor i l’artista de Campins, Martí Pey  
 

• 3 visites guiades aquest cap de setmana per conèixe r el patrimoni cultural 
i natural del municipi: l’església parroquial de Sa nt Martí, Sant Celoni pels 
volts de 1714 i les Llobateres  

 
• Lliurament dels premis del 2n Concurs de foto-micro relats ‘Històries 

mòbils’  
 

• Alumnes dels Cursos de Català de Sant Celoni finali stes del Vè concurs 
de Podcast dels Contes del Món . Punt 7 Ràdio emetrà el conte guanyador 
i els altres 5 celonins que hi van concursar aquest  diumenge 4 de maig a 
les 20.45 dins l’espai “contes per somiar” 

• Cap de setmana de portes obertes les escoles bresso l del municipi 

• El Club Patinatge Artístic Sant Celoni participarà aquest cap de setmana 
al Campionat d'Europa a Amsterdam  

 

Sant Jordi, ple a vessar!  

 La plaça de la Vila es va omplir durant tot el dia de Sant Jordi de parades de llibres i 
roses. Al matí, van compartir escenari amb el mercat setmanal, i a la tarda s'hi van 
afegir els estants de diverses entitats del municipi. La plaça va quedar plena de gom a 
gom!   

Actes del 23 d'abril, dia de Sant Jordi  Totes les activitats relacionades amb Sant Jordi, 
a www.santceloni.cat/santjordi 

 

 
260 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria participa ran a la cloenda del curset de 
sardanes aquest divendres a la plaça de la Vila  



Uns 260 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria participaran aquest divendres a partir de 
les 10 del matí a la plaça de la Vila, a la cloenda del curset de sardanes a les escoles. 
Es tracta del 12è any que s’organitza el curset i la ballada dins l’oferta d’activitats 
educatives  proposades per l’Ajuntament amb l’objectiu de  promocionar la cultura 
popular entre els infants del municipi.  

Aquests seran els alumnes participants a la cloenda: 

• Alumnes de 3r i 4rt de Primària de  l’escola Montnegre 
• Alumnes de 3r de Primària  de l’escola Pallerola 
• Alumnes de 4rt de Primària de  l’Avet Roig 
• Alumnes de 3r de La Salle  
• Alumnes de 3r de  l’institut Escola La Tordera   
• Alumnes de 4rt de Primària i de 1r d’ESO del Cor de Maria  

Abans de començar la ballada, els músics de la Cobla de Terrassa presentaran els 
instruments que composen una cobla. Tot seguit, els balladors i balladores es 
repartiran  en  rotllanes i ballaran 3 sardanes, la bolangera ( ball rodó d’origen francès) 
i una sardana conjunta. 

En cas de pluja, l’acte es traslladarà al Pavelló Municipal.  
 

 
Aquest dissabte es presentarà a Sant Celoni, Petit Musée de l'Horitzontale , de 
Michel Butor i l’artista de Campins, Martí Pey  

La nova col·laboració entre l'escriptor francès Michel Butor i l'artista de Campins Martí 
Pey serà presentada dins el Tast de Llibres aquest dissabte a les 7 de la tarda a la 
Sala Bernat Martorell de Can Ramis. La Biblioteca l'Escorxador, amb la col·laboració 
de la llibreria l'Alguer7 presenta Petit Musée de l'Horitzontale i una mostra d'altres 
obres fetes conjuntament entre Pey i Butor. El dia abans ho hauran fet a la llibreria 
Jaimes de Barcelona, i el diumenge seran a la Fundació Tàpies. 

Com a complements tindrem la projecció de la pel·lícula Butor-Pey, feta pel realitzador 
francès Jacques de Chavigny, i l'audició de la música de Xavier de Palau que forma 
part de l'obra conjunta Sobre l'estor japonès. 

En paraules de Martí Pey, Michel Butor és una llegenda viva de la literatura francesa. 
Darrerament ha refusat ser nomenat Acadèmic de la Llengua per no haver de traginar 
l'espasa i menys haver d'abillar-se l'uniforme carregat de brocats, ell, que sempre 
vesteix les granotes confeccionades per la seva dona. Però ha refusat el Gran Premi 
de Literatura de l'Acadèmia Francesa pel conjunt de la seva obra. Aquesta està 
publicada en dotze volums de 1200 pàgines cadascun. Amb els artistes ha fet prop de 
2400 obres de petit tiratge. El darrer que va signar amb mi, correspon al número 2319 
del seu catàleg "À l'Écart" (Al Marge). 

 Més informació al Blog i al Facebook de la Biblioteca l'Escorxador. 

 Cartell  Tots els actes de la III Setmana literària 

 
 
3 visites guiades aquest cap de setmana per conèixe r el patrimoni cultural i 
natural del municipi: l’església parroquial de Sant  Martí, Sant Celoni pels volts 
de 1714 i les Llobateres  
 
Dissabte  26 d'abril a les 6 de la tarda, l’Ajuntament de Sant Celoni organitza una visita 
guiada a l'Església parroquial de Sant Martí i l'esplendor del barroc. La visita 



començarà davant la façana de l'església, seguirà per l'interior del temple i acabarà 
amb la pujada al campanar.  Diumenge, 27, també a les 6 de la tarda, tindrà lloc una 
segona sortida per conèixer el patrimoni cultural, en aquest cas, per saber Com era 
Sant Celoni pels volts de 1714?dins els actes del Tricentenari (1714-2014). El 
recorregut sortirà de la plaça del Bestiar i servirà per recordar com era el poble 
aleshores, des del barri de la Força al portal de can Bonavida (al barri de Vilanova, 
davant del col·legi La Salle). 
 
Diumenge, a les 11 del matí, hi ha programada una visita comentada a les Llobateres 
a càrrec de l'Observatori de la Tordera: La primavera ja ha florit! Què trobem a les 
Llobateres?. Qui vulgui pot anar-hi a peu o en bicicleta i es recomana portar binocles i 
aigua. 
 
  
Lliurament dels premis del 2n Concurs de foto-micro relats ‘Històries mòbils’  

Aquesta setmana s’han lliurat els premis als guanyadors del 2n Concurs de foto-
microrelats ‘Històries mòbils’ que combina les noves tecnologies i la creació literària 
organitzat per la Biblioteca l'Escorxador. En total es van presentar 38 obres, de les 
quals se’n van admetre a concurs 25, totes de la categoria A, de 12 a 17 anys. 

El primer premi va ser per l’obra Junts podem d’Arnau Saula de Sant Celoni. El segon, 
per Gerard Boj de Sant Esteve de Palautordera, per l’obra Dins la tristor del meu món. 
El jurat va fer una menció especial per No tot és el que sembla presentada per Jordina 
González i Helena Garcia, de Sant Esteve de Palautordera que va rebre 70 m’agrada 
al Facebook.  

El jurat va valorar les obres seguint aquests 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% 

Els autors seleccionats en primer i segon lloc han rebut com a premi una tauleta tàctil i 
un llibre electrònic, respectivament. 

IMATGE: Al costat del primer guardonat i les dues noies que van rebre la menció, la 
regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, el tècnic de la Biblioteca, Antonio Bueno, i 
la directora del SEC d’Institut Can Record de Sant Esteve, Rosa Lemos, en 
representació del segon premiat.  

 
Alumnes dels Cursos de Català de Sant Celoni finali stes del Vè concurs de 
Podcast dels Contes del Món   
 
Punt 7 Ràdio Sant Celoni emetrà el conte guanyador i els altres 5 celonins que hi 
van concursar aquest diumenge 4 de maig a les 20.45  dins l’espai “contes per 
somiar” 
 
El conte Les tres capsetes , escrit pels alumnes del nivell elemental dels Cursos de 
Català per a Adults de Sant Celoni, ha estat seleccionat com a finalista al “Concurs de 
podcast – Contes del Món” després d’aconseguir un gran nombre de  vots populars 
per mitjà de les xarxes socials. 
 
Contes del Món és un concurs creat per l’entitat COMSOC Comunicació Social amb 
l’objectiu de contribuir a l’intercanvi cultural i a la tradició d’explicar contes i es 
caracteritza per combinar la cultura popular de tradició oral i les noves tecnologies de 
la comunicació, contes escrits, dibuixats i enregistrats. 



 
Dels 132 contes presentats a la cinquena edició, un jurat format per professionals del 
món de la cultura i la comunicació va seleccionar 50 contes semifinalistes. Després de 
la votació popular a través de les xarxes socials, 24 contes finalistes seran publicats al 
cinquè llibre i disc dels Contes del Món que es publicarà el mes de setembre. Una obra 
col·lectiva en què hi seran presents 23 centres educatius de parla catalana de 20 
municipis.  
 
Els podeu escoltar a http://www.contesdelmon.org/news/ca/2014/04/23/0002/ja-tenim-
els-24-contes-finalistes-del-ve-concurs-de-podcast-dels-contes-del-mon  
 
El conte Les tres capsetes  ha estat enregistrat pels mateixos alumnes i, a la versió en 
àudio, l’acompanya  la versió escrita i un dibuix que l’il·lustra. Per a l’enregistrament 
s’ha comptat amb la col·laboració de Punt 7 Ràdio Sant Celoni, la qual emetrà els 6 
contes celonins que hi van concursar diumenge 4 de maig a les 20.45 dins l’espai 
“contes per somiar”. El primer a sortir serà el guanyador. Posteriorment es podran 
descarregar al servei de ràdio a la carta.  
 
 
 

Cap de setmana de portes obertes les escoles bresso l del municipi  

Les Escoles Bressol de Sant Celoni inicien una tanda de jornades de portes obertes 
perquè els pares que vulguin matricular els seus fills, puguin conèixer les instal·lacions, 
el personal i tots els aspectes educatius i organitzatius dels centres de Sant Celoni.  

Les jornades seran els dies 25 i 26 d'abril, d'acord amb el calendari següent: 

Centre Adreça Telèfon Dia Hora 
Escola Bressol 
Municipal 
 El Blauet 

c. Pere Ferrer, 15 93 867 38 
87 

dv. 25 
d'abril 

11 h, 15 h i 18 
h* 

Escola Bressol 
Pascual c. Vallgorguina, 2 93 867 43 

76 
ds. 26 
d'abril 

De 10.30 a 13 
h 

La Caseta del Bosc pg. Rectoria Vella, 
48 

93 867 20 
81 

ds. 26 
d'abril De 17 a 19 h 

El període de preinscripció és del 5 al 16 de maig. 

 

El Club Patinatge Artístic Sant Celoni participarà aquest cap de setmana al 
Campionat d'Europa a Amsterdam  

El Club Patinatge Artístic Sant Celoni participarà aquest cap de setmana al Campionat 
d'Europa a Amsterdam de patinatge en la modalitat de xou grups petits. L'equip celoní 
competirà amb la coreografia Pel meu 40 aniversari i comptarà 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 Club Patinatge Artístic Sant Celoni arriba a l’europeu després de quedar segon lloc 
al Campionat d'Espanya i primer al Campionat de Catalunya. 

 


