
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 12 de juny de 2014 
 
 
 

• L’Escola d’Adults commemora el seu 25è aniversari a mb actes oberts a 
totes les persones vinculades al centre durant aque sts anys. Divendres 
13 de juny a la plaça a tocar de Sax Sala  

 
• Jornada de recerca científica oberta a tothom amb m otiu del II Dia de les 

papallones aquest dissabte al matí. Passejada per c onèixer les papallones 
de Sant Celoni des de la Rectoria Vella cap a Marib aus tot tornant per la 
font del Sagristà  

 
• Sabors literaris: un bon motiu per visitar Sant Cel oni. Del 6 al 29 de juny, 

Sant Celoni us proposa combinar gastronomia i cultu ra oferint menús 
literaris, exposicions, concursos... i molt més  
 

• La Policia Local deté dos presumptes lladres en un domicili a Sant Celoni 
 

• El bon temps porta més visitants a la Fira d'en Lon i. La segona edició de 
la Fira la consolida com un bon aparador de product es i serveis per a 
infants, joves i les seves famílies. L'Espai de l'E nergia amb la 
dinamització de Som Energia aconsegueix una molt bo na acollida 
 

• Uns 300 jugadors repartits en 21 equips s’apunten a  la XXXIII Copa de 
futbol sala de Sant Celoni organitzada per l'Ajunta ment. Es jugarà del 16 
de juny al 16 de juliol a les pistes poliesportives  del Camp Municipal 
d'Esports i al Pavelló 11 de setembre 

 
• Presentació aquest dissabte a les 19 h a la Rectori a Vella de Sant Celoni: 

"Aquí i ara-2014. Exposició col·lectiva d'artistes joves del Baix Montseny" 
 

• Continuen els concerts de petit format a la Bibliot eca l’Escorxador, 
Tastets musicals. Aquest dijous a les 20 h, Liannal lull amb una proposta 
de rock’n’Punk’n’Folk’n’Roll 

 
• Del 16 al 20 de juny, inscripcions a la sortida cul tural al Monestir de Sant 

Miquel de Cuixà i Vilafranca de Conflent prevista p el 28 de juny  

 

 
 
L’Escola d’Adults commemora el seu 25è aniversari a mb actes oberts a totes les 
persones vinculades al centre durant aquests anys  
 
Divendres 13 de juny a la plaça a tocar de Sax Sala  
 



L’Escola d’Adults commemora enguany el seu 25è aniversari i en el marc d’aquesta 
celebració s’han programat una sèrie d’actes que es duran a terme el proper 13 de 
juny. La proposta d’activitats s’han programat a la plaça a tocar de l’edifici de Sax Sala 
amb la voluntat de fer una festa de proximitat implicant a tots els alumnes que al llarg 
d’aquest 25 anys han estat vinculades amb l’escola i també a tot al veïnat del barri del 
Baix Montseny.  Les activitats s’iniciaran  a les 18.30 h amb l’actuació del “Combo 
experience” de l’Escola Municipal de Música que s’acompanyarà amb una xocolatada 
per a tothom. 
 
Al vespre hi haurà un sopar de germanor seguit d’actuacions d’alguns alumnes de 
l’escola, un DJ i l’elaboració d’un mural col·lectiu on tots els participants podran deixar 
la seva empremta. Es convida a totes les persones vinculades a l’escola, durant 
aquests 25 anys, a participar-hi contactant per correu electrònic 
cfadults@santceloni.cat o telèfon 93 8674175.  
 
L’Escola d’Adults està integrada a Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny i durant aquests 25 anys s’ha consolidat com a centre de referència per a la 
formació de joves i adults, ajustant l’oferta formativa a les demandes i necessitats de la 
població. Aquest curs 2013-2014 compta amb més de 700 alumnes que participant en 
els diferents ensenyaments del centre: idiomes, tecnologies de l’aprenentatge i la 
comunicació, competències bàsiques i tornar a estudiar. Per al curs 2014-2015, 
s’ampliarà l’oferta dels cursos d’idiomes i el centre esdevindrà centre de suport de 
l’Institut Obert de Catalunya.    
 
 
 
 
Jornada de recerca científica oberta a tothom amb m otiu del II Dia de les 
papallones aquest dissabte al matí  
 
Passejada per conèixer les papallones de Sant Celon i des de la Rectoria Vella 
cap a Maribaus tot tornant per la font del Sagristà   

Tothom qui vulgui conèixer les papallones de Sant Celoni té una cita aquest dissabte 
14 de juny de 2/4 d'11 matí a la 1 del migdia. Es farà una passejada des de la Rectoria 
Vella cap a Maribaus tot tornant per la font del Sagristà. Després de l’èxit de l’any 
passat, enguany es realitzarà el segon Dia de les papallones , una jornada  de 
recerca científica oberta a tothom. 
 
El Museu de Ciències Naturals de Granollers coordina des del 1994 un treball de 
seguiment de bioindicadors basat en les papallones diürnes. Es tracta d'un projecte 
que està donant molts bons resultats tant en el camp del coneixement científic i del 
seguiment del canvi global i climàtic, com en la divulgació del món de les papallones. 
 
Un col·laborador celoní del projecte i membre de la Societat Catalana de 
Lepidopterologia, Jordi Jubany, farà a Sant Celoni una passejada el proper dissabte, 
14 de juny, perquè tots els veïns que ho vulguin puguin conèixer una mica més el món 
de les papallones i la metodologia de seguiment. 
 
Es farà una passejada des de la Rectoria Vella cap a Maribaus tot tornant per la font 
del Sagristà. Cal portar roba adequada, aigua, barret, salabret, binocles... 

Inscripcions: territori@santceloni.cat. Lloc de sortida: Parc de la Rectoria Vella 

 
 
 
Sabors literaris: un bon motiu per visitar Sant Cel oni  
 



Del 6 al 29 de juny, Sant Celoni us proposa combina r gastronomia i cultura 
oferint menús literaris, exposicions, concursos... i molt més  

El col·lectiu Sant Celoni Cuina, l'Ajuntament de Sant Celoni i cerveses Damm portaran 
a terme del 6 al 29 de juny la campanya Sabors literaris . Aquesta iniciativa, 
promoguda des de la Biblioteca l'Escorxador amb motiu del seu quinzè aniversari, 
combina la gastronomia i la cultura oferint al públic menús literaris basats en plats que 
apareixen en novel·les d'avui i de sempre i maridats amb la cervesa Inèdit. 

Establiments participants: Angolo, Aroma, El Cruce, El Rebost, Els Avets, La Llar, 
La Parra, Syrah 

Menús  
Els 8 restaurants participants a Sabors literaris ofereixen menús on es podran degustar 
plats com la temptació de salmó d'Afrodita d'Isabel Allende, sopa de musclos d'Els tres 
mosqueters d'Alexandre Dumas, arròs picant amb conill d'El balneario de Manuel 
Vázquez Montalbán o pastís de perdiu de Guerra i pau de Lev N. Tolstoi. Els preus 
dels menús oscil·len entre 17 i 30 euros. Consulteu tots els menús. 

Cafè gratis amb el carnet de la biblioteca  
Els restaurants participants obsequiaran amb un cafè a totes les persones que 
degustin algun dels menús dels Sabors literaris i presentin el carnet de la Xarxa de 
Biblioteques. 

Divendres 27 de juny: Sabors literaris a la plaça d e la Vila  
El divendres 27 de juny a la plaça de la Vila es farà la cloenda d'aquesta promoció 
amb una mostra d'alguns dels plats que durant tot el mes s'hauran pogut degustar als 
restaurants participants. A més, als assistents a la mostra se'ls obsequiarà amb el 
receptari dels Sabors literaris. 

Exposició a la Biblioteca  
Durant la durada de la campanya, a la Biblioteca l'Escorxador es podrà visitar 
l'exposició Sabors literaris basada en alguns dels plats que formen part dels menús 
que serviran els restaurants de Sant Celoni Cuina.. 

Concurs de fotografies a Instagram  
Durant tota la campanya, aquells que vulguin immortalitzar alguns dels plats, poden 
etiquetar les seves fotografies amb #SaborsLiteraris  i pujar-les a la xarxa Instagram. 
La valoració de les fotografies guanyadores del concurs es farà a partir dels vots dels 
propis usuaris de la xarxa Instagram. La fotografia que tingui més “m'agrada” o “likes” 
per part dels usuaris de la xarxa al moment del recompte serà la guanyadora del 
concurs i el seu autor rebrà un llibre electrònic. 

www.santceloni.cat/saborsliteraris 

 
La Policia Local deté dos presumptes lladres en un domicili a Sant Celoni  
 
La Policia Local de Sant Celoni ha detingut in fraganti gràcies a la col·laboració 
ciutadana a dues persones que estaven cometent un robatori a l'interior d’un domicili la 
matinada de dilluns 9 de juny. Els presumptes lladres hi havien accedit forçant una 
finestra i en el moment de la detenció es trobaven dins de l'immoble amb un 
electrodomèstic a punt d’emportar-se. Se'ls va detenir en el mateix lloc sense oferir 
cap tipus de resistència a l'espera de passar a disposició judicial. 
 
 
 
 



El bon temps porta més visitants a la Fira d'en Lon i 
La segona edició de la Fira la consolida com un bon  aparador de productes i 
serveis per a infants, joves i les seves famílies 

Les quatre places on s'ubicava la Fira d'en Loni es van omplir dissabte de visitants en 
una jornada marcada pel bon temps. Els ponis i rucs no van parar de passejar infants, 
els inflables sempre plens de nens i nenes saltant i saltant, el trenet tripulat, el laberint 
gegant, les bombolles de sabó... i més de 30 activitats i tallers que van complaure a 
petits i grans. A la tarda, les passarel·les de pentinats i els contes en anglès van 
concentrar el públic al voltant de l'escenari. L'espai de jocs de taula també va ser molt 
ben acollit i al llarg de tot el dia les famílies van poder descansar una estona tot 
aprenent nous jocs. 

L'Espai de l'Energia amb la dinamització de Som Ene rgia aconsegueix una molt 
bona acollida  
L'Espai de l'Energia va estar molt concorregut i els socis de la cooperativa de Som 
Energia van tenir l'oportunitat d'explicar la seva aposta per un altre model energètic, un 
model que es basa en les energies renovables, l'eficiència, la descentralització dels 
sistemes productius i el cooperativisme; model que es comparteix des de l´Ajuntament 
de Sant Celoni amb la seva aposta per les energies renovables i l'economia social i 
solidària. A l'espai instal·lat a la plaça de la Vila, l'exposició participativa “Tu tens la 
paraula” va permetre als visitants expressar les seves idees i expectatives sobre 
l'energia i  conèixer hàbits i accions per fer-ne un bon ús i a més van poder “Jugar amb 
energia”. 

En la seva segona edició, la Fira d'en Loni s'ha consolidat com un bon aparador de 
productes i serveis per als infants, joves i les seves famílies. 

 
 
Uns 300 jugadors repartits en 21 equips s’apunten a  la XXXIII Copa de futbol sala 
de Sant Celoni organitzada per l'Ajuntament  
 
Es jugarà del 16 de juny al 16 de juliol a les pist es poliesportives del Camp 
Municipal d'Esports i al Pavelló 11 de setembre 
 
21 equips sèniors formats per uns 300 jugadors en total disputaran la XXXIII Copa de 
futbol sala de Sant Celoni. Els equips provenen de Sant Celoni, Santa Maria de 
Palautordera, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina. 
 
La copa començarà el dilluns 16 de juny i acabarà el dimecres 16 de juliol entre les 20 
i lse 23 h a les pistes poliesportives del Camp Municipal d'Esports i al Pavelló 11 de 
setembre. Consta de dues fases: 
 

o Primera fase del 16 de juny al 10 de juliol: 3 grups de 7 equips que 
juguen una lligueta de 6 partits i els 8 millors equips es classifiquen per 
la fase final. 

o Fase final del 14 al 16 de juliol: Eliminatòries de quarts, semifinals i final. 
 
L’equip guanyador rebrà un trofeu i un sopar en el restaurant La Banketa. 
 
 
 
Continuen els concerts de petit format a la Bibliot eca l’Escorxador, Tastets 
musicals  
Aquest dijous a les 20 h, Liannallull amb una propo sta de 
rock’n’Punk’n’Folk’n’Roll 
 



Aquest dijous, segona cita de la programació Tastets musicals, música nascuda al 
Baix Montseny,  un nou impuls la música i als músics del territori de la mà de la 
Biblioteca l’Escorxador. La cita és dijous a les 8 del vespre a la sala infantil de la 
biblioteca amb una durada de 30 minuts aproximadament. 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.  
 
 

 

Presentació aquest dissabte a les 19 h a la Rectori a Vella de Sant Celoni: "Aquí i 
ara-2014. Exposició col·lectiva d'artistes joves de l Baix Montseny"  
 
Aquest dissabte 14 de juny a les 7 de la tarda tindrà lloc l’acte de presentació de  
l’exposició "Aquí i ara - 2014. Exposició col·lectiva d'artistes joves del Baix Montseny" 
que es pot visitar a la Rectoria Vella fins el 20 de juliol.  
 
Aquí i ara 2014 és la segona edició de la mostra d’un conjunt de creatius visuals joves  
que resideixen o estan vinculats a la comarca natural del Baix Montseny. Es tracta 
d’una exposició bianual que presenta l’actualitat de les inquietuds artístiques entre el 
col·lectiu jove del territori. Quatre dels artistes de 2012 tornen a participar en la mostra, 
però també n’hi ha cinc de nous que presenten les seves obres en una mostra 
multidisciplinar, que abasta la videoprojecció, la instal·lació, la ceràmica, la fotografia, 
la pintura, l’escultura, el tapís, la reutilització d’objectes...  
 
 
 
Artistes participants:  
 
Sandra Bermúdez i Patrícia Sierra.  Sant Celoni , 1991. Granollers, 1991. Han 
estudiat art tèxtil a l’Escola Massana. Actualment continuen formant-se.  
 
Eduard Clapés. Sant Celoni, 1982. Autodidacte 
 
La Crehuet. Badalona, 1977. Ha estudiat a l'Escola d'Art i Superior de Disseny 
Pau Gargallo. Viu al Montseny des de 2009. 
 
Xavi Godoy. Sant Celoni, 1981. Autodidacte 
 
Lluís Molina. Sant Celoni, 1984. Té estudis de belles arts i artteràpia 
 
Ares Molins i Masat. Cardedeu, 1988. És llicenciada en belles arts per la Universitat 
de Barcelona i té el màster de formació del professorat (UB). 
 
LlumA, Alexandra Ortiz. Sant Celoni, 1984. Ha estudiat pintura a la Massana, 
Barcelona. 
 
Penélope Vallejo. Santa Maria de Palautordera, 1978. Enginyera tècnica, estudis en 
ceràmica i belles arts 
 
 
Visita comentada  a càrrec dels artistes: diumenge 29 de juny a les 6 de la tarda 
Performance  a càrrec d'Anna Capacés: dissabte 12 de juliol a les 7 de la tarda 
 
L’horari de visita a la Rectoria Vella és el següent: dijous, divendres i dissabtes de 5 a 
8 del vespre. Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del 
vespre. 
 
 
 



 
Del 16 al 20 de juny, inscripcions a la sortida cul tural al Monestir de Sant Miquel 
de Cuixà i Vilafranca de Conflent prevista pel 28 d e juny   
 
Dissabte 28 de juny tindrà lloc una nova sortida cultural, en aquesta ocasió al Monestir 
de Sant Miquel de Cuixà i Vilafranca de Conflent.  La sortida serà a 2/4 de 8 del matí 
de la plaça Comte del Montseny i la tornada a 2/4 de 9 del vespre. El preu és de 21 € i 
inclou el viatge amb autocar i les visites guiades a Sant Miquel de Cuixà i Vilafranca de 
Conflent. 
Les inscripcions i pagament de la sortida es pot fer del dilluns 16 al divendres 20 de 
juny, matins de 8 a 3 a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament (Rectoria Vella). 
   
La següent sortida cultura serà el dissabte 25 octubre a Cotlliure i al Museu Memorial 
de l'Exili (la Jonquera). A Cotlliure es seguirà la ruta de l'exili del poeta Antonio 
Machado i a la Jonquera es visitarà el Museu Memorial de l'Exili. Dins de les II 
Jornades sobre la Memòria Històrica de Sant Celoni.  
 
 
 
 


