
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 29 de maig de 2014 
 
 
 

• Nou impuls a la música del Baix Montseny en el marc  de la Biblioteca 
l’Escorxador amb la segona edició de Tastets musica ls: Concerts de petit 
format cada dijous del mes de juny 

 
• Teatre d’objectes aquest diumenge a l’Ateneu dins l a programació 

familiar. Continua la promoció del col·lectiu Sant Celoni Cuina 
 

• Actes de conscienciació sobre el Dia mundial sense tabac a Sant Celoni. 
Es lliuren els premis als alumnes guanyadors del co ncurs de cartells 
contra el tabac  

 
• La Colla de Bastoners de Sant Celoni organitza Arre lcat aquest dissabte 

per celebrar el seu 9è aniversari  
 

• Obertes les inscripcions a la Cinquena  Fira de Mús ica Sound Celoni al 
carrer prevista pel 12 de juliol 
 

• Donació de sang aquest divendres i dissabte a Sant Celoni. El banc de 
sang s'instal·larà a can Ramis i estarà obert diven dres de 5 a 9 del vespre 
i dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vesp re 

 
• Emprenedors Baix Montseny organitza una xerrada sob re Formes 

jurídiques per a emprenedors  dijous 5 de juny a les 19.30 h al Sax Sala 
 
 
 
Nou impuls a la música del Baix Montseny en el marc  de la Biblioteca 
l’Escorxador amb la segona edició de Tastets musica ls 
 
Concerts de petit format cada dijous del mes de jun y 
 
Durant el mes de juny, Sant Celoni promou un nou impuls la música i als músics del 
Baix Montseny de la mà de la Biblioteca l’Escorxador. Aquest equipament ha 
programat la segona edició del cicle Tastets musicals: música nascuda al Baix 
Montseny , que es faran cada dijous de juny a les 8 del vespre a la sala infantil de la 
biblioteca amb una durada de 30 minuts aproximadament. Es començarà dijous 5 de 
juny amb el cantautor, guitarrista i compositor Pau Martí; dijous 12 actuarà Liannallull 
amb una proposta de rock’n’Punk’n’Folk’n’Roll; dijous 19 serà el torn la poesia 
electrònica amb The Days for remember i es tancarà el cartell amb l’actuació del grup 
Prou!!!, contundència i distorsions dijous dia 26 de juny.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Teatre d’objectes aquest diumenge a l’Ateneu dins l a programació familiar  
 
Continua la promoció del col·lectiu Sant Celoni Cui na lligada a la programació 
familiar: per cada dos menús d’adult, 1 menú infant il de regal presentant dues 
entrades a l’espectacle 
 
Diumenge 1 de juny, el teatre d’objectes de la mà de Disset teatre arribarà a l’Ateneu 
amb l’espectacle Les fades de la bella dorment dins la programació familiar que 
promou l’Ajuntament de Sant Celoni. Serà a la Sala Petita de l’Ateneu a les 12 del 
migdia i el preu és de 3 euros i pels menors de 2 anys, gratuït.  
 

Jordi Palet i Juanma Palacios són els directors de l’espectacle i Carme Serna i Mariaje 
López, les actrius.  

 
Continua la promoció del Sant Celoni Cuina 
 
I per dinar, presentant dues entrades, el col·lectiu Sant Celoni Cuina continua amb una 
oferta lligada a la programació familiar de cada principi de mes: regala per cada 2 
menús d’adult, 1 menú infantil. Aquesta oferta s’ofereix aquest diumenge al migdia als 
restaurants: Angolo, Aroma,  El Rebost, Els Avets, La Fonda, La Llar i La Parra.  

La venda d’entrades  és al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h i a les taquilles del teatre, una hora abans 
de l’espectacle. 

Per rebre el butlletí digital de la programació fam iliar cal donar-se d’alta a: 
www.santceloni.cat/butlletins 
 
 
 
 
Actes de conscienciació sobre el Dia mundial sense tabac a Sant Celoni  
Es reparteixen els premis del concurs de cartells p ublicitaris a les escoles  
 
Coincidint amb la commemoració el Dia Mundial sense Tabac, l’ajuntament, el Centre 
d’Atenció Primària i l’Hospital de Sant Celoni han organitzat una campanya per tal de 
conscienciar la ciutadania dels efectes nocius del tabac i de l’addicció que genera. 
Aquesta campanya té per objectiu informar la ciutadania dels perills per a la salut que 
suposa el consum de tabac, les pràctiques comercials de les empreses tabaqueres i 
com reivindicar el dret a la salut i a una vida sana. 
 
Dijous 29, ha tingut lloc el lliurament dels premis del concurs de cartells publicitaris 
adreçats a l’alumnat de 2n d’ESO dels centres educatius del municipi.  Aquests treballs 
estaran exposats a l’entrada del CAP del 30 de maig al 14 de juny.  
 
PREMIS 
- Premi al dibuix més elaborat: Aida Fernández de l’Institut escola La Tordera. 
 
- Premi al dibuix amb el missatge més preventiu: Emma Maldonado de l’IES Baix 
Montseny. 
 
- Premi al dibuix més impactant: Joana Vulart del Cor de Maria 
 



- Premi al dibuix més creatiu: Júlia Torras del Col·legi la Salle 
 
- Premi per al dibuix més original: Enrique López  del CREI El Pedrenyal. 
 
- Premi al dibuix amb el missatge més saludable: Josep Baixas de l’Avet Roig 
 
 
A més, durant tot el dijous, s’ha instal·lat una taula informativa a l’entrada del CAP amb 
materials de difusió diversos sobre els efectes nocius del tabac per la salut i recursos 
per deixar aquest mal hàbit. 
 
 
 
 
 
 
La Colla de Bastoners de Sant Celoni organitza Arre lcat aquest dissabte per 
celebrar el seu 9è aniversari  
 
Dissabte 31 de maig l’entitat Colla de Bastoners de Sant Celoni celebra el 9è 
aniversari i organitza ArrelCat, una mostra de cultura popular amb la participació 
d’entitats culturals del municipi com Bocs i Cabres, Timbalers de la colla de Diables, 
Geganters de Sant Celoni i Bastoners. Hi ha un programa d’activitats en el qual es 
destaca:  
 

o A partir de les 19 h, cercavila/correbars de la plaça de la Vila fins al local de 
la Clau 

o A les 20.30 h, sopar a fresca a la plaça de l’estació 
o De les 23 h a les 2 de la matinada, concert a la plaça de l’estació amb el 

grup Polka Miseria    
 
Per tal de dur a terme aquestes activitats l’Ajuntament i la Colla de Bastoners de Sant 
Celoni, han acordat diverses mesures per al mateix dissabte 31 de maig, a partir de les 
4 de la tarda es prohibirà l’estacionament i la circulació de vehicles al carrer 
Alguersuari, tram del carrer Sant Rosa i fins el carrer de Ponent.  
 
 
 
Obertes les inscripcions a la Cinquena  Fira de Mús ica Sound Celoni al carrer 
prevista pel 12 de juliol  

La cinquena edició de la Fira de música al carrer organitzada per l'entitat Sound Celoni 
amb la col·laboració de l'Ajuntament prevista pel dissabte 12 de juliol obre el període 
d'inscripcions. De l'1 al 30 de juny tots els grups de música que ho desitgin es poden 
apuntar directament a través del web www.soundceloni.com o fins al 15 de juny al 
Centre Municipal d'Expressió (de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda).  

A la Sound Celoni hi ha lloc per tot tipus de música i sense límit d'edats. Si bé es 
donarà preferència als grups amateurs locals i del Baix Montseny, també s'hi poden 
inscriure grups d'altres municipis. La fira es posarà en marxa a les 6 de la tarda de 
dissabte 12 de juliol a la zona de vianants del centre de Sant Celoni. Els participants 
es distribuiran en diferents espais i horaris per tal de no interferir en cap moment amb 
altres actuacions. 

Més informació: www.soundceloni.com 

 
 
 



 
 
 
Donació de sang aquest divendres i dissabte a Sant Celoni  
 
El banc de sang s'instal·larà a can Ramis i estarà obert divendres de 5 a 9 del 
vespre i dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 d el vespre 

Aquest divendres i dissabte es durà a terme una nova capta de sang a Sant Celoni 
organitzada per l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental amb la 
col·laboració de Creu Roja. El banc de sang s'instal·larà a can Ramis i estarà obert 
divendres de 5 a 9 del vespre i dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. 
Podrà donar-hi sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. 

 
 
Emprenedors Baix Montseny organitza una xerrada sob re Formes jurídiques per 
a emprenedors  dijous 5 de juny a les 19.30 h al Sax Sala  
 
L’Associació d’Emprenedores i Emprenedors Baix Montseny organitzen una xerrada 
sobre Formes jurídiques per a emprenedors el proper dijous 5 de juny a les 19.30 h al 
Sax Sala. La sessió s’enfocarà a respondre a la pregunta sobre quin és el model 
societari més adient a les diferents iniciatives empresarials i a conèixer el 
funcionament de les cooperatives.  

Ignasi Faura, advocat i cooperativista i  Montse Trujillo, economista i cooperativista, 
posaran sobre la taula les principals diferències, avantatges i desavantatges de les 
diferents formes jurídiques a que es pot acollir un nou emprenedor, i aclarir també a 
empresaris que porten temps dins un règim determinat si estan en el correcte o tenen 
millors opcions i poden fer un canvi. També es tocarà el tema de les cooperatives: com 
funcionen, qui es pot fer cooperativista, que implica formar-ne part d'una. S’acabarà 
amb un temps per aclarir dubtes i generar debat. 


