
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 4 de juliol de 2014 
 
 

•    Ja tenim el cartell de la Festa Major, obra de l ’artista celoní Garci. El concurs 
de cartells va reunir 26 propostes diferents que s’ exposaran per Festa Major a 
can Ramis 

 
• El primer Dijous a la Fresca vol esquivar la pluja i es trasllada a la Sala 

Gran de l’Ateneu: Recordant The Beatles de la mà de ls cors i orquestra 
del Centre Municipal d’Expressió 

 
• La campanya Sabors literaris ha finalitzat amb més de 400 menús 

degustats. La bona acollida anima a l’Ajuntament i Sant Celoni Cuina a 
repetir la iniciativa l’any vinent 

 
• El cinema alternatiu de Sant Celoni, treball de rec erca guanyador del 

projecte Ajuntament Jove. Podeu escoltar el ple a 
www.santceloni.cat/radioalacarta   
 

• Campanya de la Policia de Proximitat als comerços d el municipi 
 

• Professionals d'atenció a les persones es formen pe r atendre millor 
adolescents i joves 
 

• Sant Celoni acull l’aplec cultural Rebrot 2014 orga nitzat pel col·lectiu 
Arran: Els concerts es realitzaran el Camp d’Esport s de can Sans i 
l’activitat diürna a diferents espais de la vila 

 
• Tot a punt per la 5a Festa del Solstici prevista pe r divendres i dissabte 

amb els Bocs i Cabres 
 

• Maternitats, exposició de fotografies i textos de B ru Rovira a la Biblioteca 
l’Escorxador 
 

• Exposició i benedicció de vehicles clàssics aquest diumenge per Sant 
Cristòfol 

 
 
 
Ja tenim el cartell de la Festa Major, obra de l’ar tista celoní Garci  
 
El concurs de cartells va reunir 26 propostes difer ents que s’exposaran per Festa 
Major a can Ramis 
 
La Festa Major de setembre 2014 ja té cartell!. El passat 26 de juny es va reunir el jurat per 
decidir el cartell guanyador del  “24è Concurs de cartells – Festa Major de Sant Celoni 
2014”. El jurat, integrat per representants de l’ajuntament, de la colla dels Senys, de la colla 



dels Negres i dels  Diables de Sant Celoni, van escollir el cartell de l’artista celoní,  Garci 
(Xavier Garcia Carrillo). 
 
En l’edició d’enguany s’han presentat un total de 26 cartells, 4 més que l’any passat, i 
s’exposaran durant la Festa Major de setembre a can Ramis.  L’acte d’inauguració de 
l’exposició de cartells tindrà lloc el proper divendres 5 de setembre, a les 7 de la tarda, i en 
aquest acte l’artista guanyador explicarà algunes curiositats i com s’ha inspirat per fer la 
imatge de la festa.   
 
 
El primer Dijous a la Fresca vol esquivar la pluja i es trasllada a la Sala Gran de 
l’Ateneu: Recordant The Beatles de la mà dels cors i orquestra del Centre 
Municipal d’Expressió  
 
Dijous, 3 de juliol s’estrenen els Dijous a la Fresca en aquesta ocasió a la Sala Gran 
de l’Ateneu,  per esquivar la pluja. RECORDANT THE BEATLES amb els Cors i 
orquestra del Centre Municipal d’Expressió  – Escola de Música. Direcció: J. M. 
Aparicio, és l’espectacle programat.  
 
Aquest any els cors i l’orquestra del Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni han 
fet un treball recordant el cèlebre quartet de Liverpool. Bona part d’aquest espectacle 
es va pre-estrenar el passat mes de maig, a Lleida, amb motiu de l’intercanvi que van 
fer amb l’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà. Durada: 50’ 
 Consulteu la programació sencera: www.santceloni.cat/dijousalafresca 
 
 
 
La campanya Sabors literaris ha finalitzat amb més de 400 menús degustats  
 
La bona acollida anima a l’Ajuntament i Sant Celoni  Cuina a repetir la iniciativa 
l’any vinent 
 
Durant bona part del mes de juny, 8 restaurants  de Sant Celoni han descobert al 
públic els sabors i aromes que amaguen entre les seves pàgines  grans obres de 
la literatura  d’ahir, d’avui i de sempre. Aquests restaurants han servit amb motiu de la 
iniciativa ‘Sabors literaris’ més de 400 menús literaris basats en plats i receptes  que 
apareixen en diferents novel·les. Des de Vázquez Montalban, Andrea Camilleri o 
Georges Simenon –grans referents de la novel·la negra moderna– passant per grans 
noms de la literatura contemporània com Isabel Allende o Truman Capote fins a 
clàssics com Miguel de Cervantes, Lev N. Tolstoi o Alexandre Dumas. 
 
Entre els plats que s’han pogut degustar trobem, per exemple, una crêpe de peus de 
porc amb all i oli que feia les delícies de Carvalho a Històries de política ficció de 
Manuel Vázquez Montalban, un romesco de rap i gambes de la novel·la Desig de 
foc de Jordi Cervera o un plat més “clàssic”, com la sopa de musclos , recollida a Los 
tres mosqueteros de Alexandre Dumas.  

La campanya va tenir el seu punt final divendres passat amb la celebració d’una 
mostra d’aquests plats a la plaça de la Vila amb l’assistència de més de 200 persones. 
El pastís de perdiu de Guerra i Pau , les patates farcides de foie, ceps i carn de Les 
Receptes de Carvalho i la crep de peus de porc amb allioli de Historias de política 
ficción van ser les receptes més ben acollides pels comensals i no hi va faltar el 
maridatge amb la cervesa Inedit o el cava Sant Celoni Cuina. El format en taules 
petites que afavoria la conversa i la música en directe de la mà de la JazzBand i el 
conjunt Sax&Co del Centre Municipal d´Expressió, van avaforir la vetllada. 

Durant la campanya, a la Biblioteca l’Escorxador s’ha pogut visitar l’exposició Sabors 
literaris basats en alguns dels plats que formaven part dels menús servits pels 
restaurants participants.  



 
La campanya Sabors literaris l’han portat a terme el col·lectiu Sant Celoni Cuina, 
l’Ajuntament de Sant Celoni i cerveses Damm. La iniciativa s’ha promogut des de la 
Biblioteca l’Escorxador amb motiu del seu 15è aniversari.  
 
 
 
El cinema alternatiu de Sant Celoni, treball de rec erca guanyador del projecte 
Ajuntament Jove  
 
Podeu escoltar el ple a www.santceloni.cat/radioalacarta  
 
 
Dijous 26 de juny a la Sala Petita de l'Ateneu es va celebrar el ple municipal 
extraordinari per escollir el treball de recerca guanyador de la tercera edició del 
projecte Ajuntament Jove entre els 4 presentats – 1 per centre- per part de l'Escola 
l'Avet Roig, el Col·legi Cor de Maria, el Col·legi La Salle i l'Institut Baix Montseny. 
 
"El Petit Cinema. El cinema alternatiu de Sant Celo ni" de l'Escola l'Avet Roig va ser 
escollit projecte guanyador elaborat pels alumnes Paula Medico, Mar Ibern, Laura 
Martínez, Marthe Tanghe i Júlia Llavina, amb un total de 6 vots dels 14 emesos 
(faltaven dos regidors i un es va abstenir pel fet de ser mestre d’una des les escoles 
participants).  
 
El projecte l’Espai per a joves proposat pels alumnes del Col·legi Cor de Maria va 
aconseguir  4 vots, Arbrat viari de l’Institut Baix Montseny, 3 vots i Millores en l’entorn 
natural de Sant Celoni de La Salle, 1 vot. 
 

El projecte vol apropar el món del cinema com activitat cultural i d’oci a tota la població 
superant les barreres econòmiques. En aquest sentit proposen: 
  

- Crear un Petit Cinema a Sant Celoni on divendres i caps de setmana es puguin 
programar pel·lícules ja estrenades a un preu molt baix per a la població. A 
més a més, proposen una programació de gran varietat de gèneres, actors i 
directors que pugui agradar a tot tipus de públic (diferents cicles de cinema 
infantil i familiar, d’entreteniment, independent, d’autor...). 
 

- Crear un “Festival de curtmetratges” de 3 dies, per fomentar la creació 
cinematogràfica, amb categories d’animació, terror, thriller, comèdia i drama. 

Ajuntament Jove és un programa que forma part del Pla local de Joventut de 
l'Ajuntament de Sant Celoni que té per objecte implicar els alumnes de 4t d'ESO en 
projectes d'interès general. La primera edició de l'Ajuntament Jove la va guanyar un 
projecte de l'escola Cor de Maria de construcció de la ronda Tordera-Pertegàs que ja 
està en funcionament. La segona edició, la va guanyar el projecte de Menjador social 
de l’Escola l'Avet Roig que iniciarà en breu la seva activitat. 

 

Campanya de la Policia de Proximitat als comerços d el municipi  
 
El servei de Proximitat de la Policia local de Sant Celoni està portant a terme una 
campanya de recordatori dels consells de seguretat als comerços del municipi. La 
campanya té per objectiu establir un contacte directe amb els comerciants i informar-
los i aconsellar-los com han de contactar amb els cossos de seguretat en cas d'ensurt, 
sol·licitud d'informació o bé altres col·laboracions.  
 
Precisament des d’aquesta setmana, els agents de proximitat porten un distintiu a la 
màniga que els identifica i fa més visible la seva presència.  



 
En el marc de la incorporació del nou inspector de la Policia i pel que fa a l’encàrrec de 
modernitzar el servei, fa uns dies s’ha implementat un nou sistema de gestió policial 
que permetrà millorar l’eficiència del cos.   
 
 
 
 
Professionals d'atenció a les persones es formen pe r atendre millor adolescents 
i joves  

L'Ajuntament de Sant Celoni, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha 
organitzat un curs d'abast transversal i territorial orientat a professionals d'atenció a les 
persones. El curs titulat Promoció del benestar emocional de les persones adolescents 
i joves, té l'objectiu d'aportar nous recursos als professionals del territori a l'hora de 
treballar amb aquests col·lectius. A l'acció formativa –d'una durada de 10 hores-  hi 
han participant 35 professionals d’àmbits tan diversos com Seguretat ciutadana, 
Esports, Educació, Cultura, Formació d'adults, Serveis socials i Salut, tant del propi 
Ajuntament com d'altres de la comarca i de l'Àrea Bàsica de Salut. 

La iniciativa s'inscriu –entre altres vessants de treball- en el marc de l’harmonització 
del treball comunitari promogut des de l’Ajuntament de cara a millorar la coordinació 
entre professionals i augmentar l’eficiència en les actuacions adreçades a la 
ciutadania. 

 
 
Sant Celoni acull l’aplec cultural Rebrot 2014 orga nitzat pel col·lectiu Arran  
 
Els concerts es realitzaran el Camp d’Esports de ca n Sans i l’activitat diürna a 
diferents espais de la vila 
 
Aquest proper cap de setmana de juliol, Sant Celoni acull l’aplec cultural Rebrot 2014 
organitzat pel col·lectiu Arran. La trobada cultural es nodreix d’un ampli programa  de 
concerts, xerrades, tallers, exposicions, cercaviles, actes polítics i taules rodones que 
es realitzaran a diferents espais i equipaments  del poble (plaça de la Vila, parc de la 
Rectoria Vella, l’Ateneu, la Clau...). Rebrot és un punt de trobada del jovent 
independentista dels Països Catalans on l’intercanvi d’idees i experiències  també hi 
tenen un paper protagonista.  
 
El programa de Rebrot 2014 es complementa amb la Festa del Solstici de l’entitat 
celonina Bocs i Cabres. 
 
Programa d’actes 
Dijous, dia 3 de juliol  

Horari Activitat Lloc 

23.00 - 0:30 h Gimcana alteroci Can Sans 
00.30 - 02.00 

h DJ Can Sans 

Divendres, dia 4 de juliol  

Horari Activitat Lloc 

09.00 - 11.00h  Esmorzar Can Sans 



10.00 - 20.00 
h Fira d'Entitats + paradeta ARRAN Plaça de la Vila 

12.00 - 13.00 
h Presentació "Rebels amb causa" Plaça de la Vila 

13.00 - 14.00 
h Vermut + actuacions Plaça de la Vila 

14.00 - 16.00 
h Dinar Rectoria Vella 

15.30 h Concert acústic Rectoria Vella 
17.30 - 19.00 

h 1a trobada juvenil dels PPCC Pista coberta núm. 1 del camp 
municipal d'esports 

18.00 - 20.00 
h Cercavila o espectacle infantil Recorregut 

19.00 - 21.30 
h 

Xerrada sobiranisme:  Economia, 
sobiranisme del propi Cos i alimentària Sala Bernat Martorell - Can Ramis 

21.30 - 22.00 
h Xaranga fins Can Sans Des de Can Ramis fins Can Sans 

23.00 - 24.00 
h Cercavila nocturna Recorregut 

22.00 - 05.00 
h Concert Can Sans 

Dissabte, dia 5 de juliol  

Horari Activitat Lloc 
09.00 - 11.00 

h Esmorzar Can Sans 

10.00 - 20.00 
h Fira d'Entitats Plaça de la Vila 

11.00 - 13.00 
h Gimcana mARRAna Can Sans 

12.00-13.00 h Correaigua Can Sans 
11.00 - 12.00 

h Txaranga Des de Can Sans a Can Ramis 

12.00 -14.00 h Xerrada internacionalisme Sala Bernat Martorell - Can Ramis 

13.30 h Txaranga Can Sans a Rectoria Vella 
14.00 - 16.00 

h Dinar popular Rectoria Vella 

15.30 - 16.30 
h Combat de Corrandes Rectoria Vella 

16.00 - 18.00 
h Taller d'autodefensa Pavelló municipal 

16.30 - 18.00 
h 

El lloc de feina com espai d'intervenció 
política Sala d'actes Rectoria Vella 

18.00 - 19.00 
h Manifestació Recorregut 

19.00 - 21.00 
h Acte polític Plaça de la Biblioteca 

21.30 - 23.00 
h Sopar popular Plaça de la Vila 

22.00 - 05.00 
h Concert Can Sans 

Diumenge, dia 6  



Horari Activitat Lloc 
09.00 - 11.00 

h Esmorzar Can Sans 

13.00 - 14.00 
h 

Vermut comiat + lloc amb càmera on  
explicar el Rebrot Can Sans 

 

Els concerts que es realitzaran el Camp d’Esports d e can Sans  ocuparan l’activitat 
nocturna del Rebrot. Enguany es torna a comptar amb les actuacions alguns dels 
grups més influents de l’escena musical dels Països Catalans. També es comptarà 
amb els Talco, una popular banda de ska italiana; i els dos finalistes de l’Esclat, el 
concurs de bandes joves dels Països Catalans. 

Divendres 4 de juliol: Talco, Aspencat, Oques grasses, Germà negre i el  

2n classificat de l’Esclat 2014 

Dissabte 5 de juliol: Dr Calypso, Opció K-95 (Últim concert!), La gossa sorda, Atupa, 

Guanyador de l’Esclat 2014 

També s’habilitarà una zona d’acampada al solar municipal que hi ha a tocar de 
l’institut del divendres 4 al diumenge 6 de juliol.   
 
El preu de les entrades és el següent: 
Concert un dia 15€ 
Abonament de dos dies de concert 25€ 
Abonament dos dies de concert amb acampada 30€ 
Els celonins i celonines, han pogut disposar d’entrades per als dos dies de concert a 
10€. 
 
L’organització Arran, amb l’acompanyament de l’Ajuntament, ha treballat aquestes 
darreres setmanes en la tramitació de la documentació necessària per donar 
compliment a la normativa vigent (pla d’autoprotecció de la zona de concerts i 
acampada, memòria de concerts tramesa a la Generalitat, pla de mobilitat i 
senyalització...). Així mateix,  s’ha constituït una comissió de seguiment d’aspectes de 
prevenció i seguretat en la qual forma part representants de l’ajuntament, 
l’organització, Creu Roja, mossos d’esquadra, seguretat privada, entre d’altres.  
 
Més informació a www.rebrot.cat 
 
 
 
 
Tot a punt per la 5a Festa del Solstici prevista pe r divendres i dissabte amb els 
Bocs i Cabres  

Aquest any arriba la cinquena Festa del Solstici, nascuda a mans d’un grup de joves 
inquiets de Sant Celoni anomenats Bocs i Cabres. És un esdeveniment amb la intenció 
d’oferir al poble una festa nova, cultural, popular i alternativa, que acosti la nostra 
cultura al poble d’una manera diferent, per poder cantar ballar i saltar, oferint a tots els 
celonins festa xerinola i bullícia. 

Consulteu  

• Divendres 3 de juliol:  Cercavila de tarda i nocturna 
• Dissabte 4 de juliol:  Gimcana Guarra, Ruixada i Cercavila    Sopar popular i 

Balls del Solstici 



 

 
Maternitats, exposició de fotografies i textos de B ru Rovira a la Biblioteca 
l’Escorxador  
 
Fins el 17 de juliol, la Biblioteca l’Escorxador acull una exposició de fotografies i textos 
del periodista Bru Rovira produïda pel Programa de Cooperació Internacional de l’Obra 
Social “la Caixa”. L'exposició recull fotografies captades arreu del món de mares amb 
els seus fills; imatges de gran bellesa que configuren un relat commovedor i 
apassionat sobre l'amor de mare. Bru Rovira, autor de les fotografies i textos de 
l’exposició, diu que Maternitats és un projecte composat per una sèrie de fotografies 
instantànies fetes arreu del món on els protagonistes són les mares amb els seus fills.  
 
Les fotografies van acompanyades de textos, a través dels quals, el visitant podrà 
viatjar per països i cultures diferents i, malgrat que les situacions poden ser molt 
adverses, les fotografies capten la maternitat com una relació única on hi sobresurten 
la bellesa i l'amor. Tal i com ell diu "la relació entre una mare i el seu fill pertany a 
aquest univers immaterial, privat i íntim capaç de sobreviure a qualsevol situació per 
malament que vagin les coses". 
Horari:  de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9 h. Dimecres de 10 a 2/4 de 2 h. 
 
 
 
Exposició i benedicció de vehicles clàssics aquest diumenge per Sant Cristòfol  
 
Aquest diumenge 6 de juliol, Sant Celoni celebrarà la festivitat de Sant Cristòfol amb 
una exposició i benedicció de vehicles clàssics organitzada per Carai com peta amb la 
col·laboració de l’Associació de Veïns del carrer Major de Dalt i la parròquia de Sant 
Martí.  

• A les 9: Concentració de vehicles clàssics al carrer Major de Dalt. 
• A les 12: Recorregut de vehicles clàssics fins la plaça de l'Església. 
• A les 12.30: Benedicció de vehicles (obert a tota mena de vehicles, nous i 

vells). 

 


