
 

 

 

 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 25 de setembre de 2014 

 

• Tot a punt per iniciar la Tardor Gastronòmica de Sa nt Celoni, una bona 
oportunitat per conèixer la cuina del Baix Montseny . 
www.santceloni.cat/tardorgastronomica 

• L'Ajuntament incorpora un nou habitatge per destina r a programes 
socials  

• Sant Celoni estrena maquinària més eficient per a l a neteja viària 

• El Ple municipal aprova la moció de suport a la Con sulta del 9N 

• L’espectacle de circ Capas amb la Cia Eia estrena a quest dissabte la 
programació de tardor al Teatre Municipal Ateneu. E l pack teatre i 
forquilla permet anar al teatre i sopar per 19 € a pizzeria o 25 € al 
restaurant  www.santceloni.cat/alateneu 

• L'Ajuntament organitza dues visites guiades a Sant Celoni aquest cap de 
setmana dins les Jornades Europees del Patrimoni. L es visites estan 
obertes a tothom i són gratuïtes 

• Punt 7 Ràdio estrena nova temporada de programes el  dilluns 29 de 
setembre 

 

 

La Tardor Gastronòmica de Sant Celoni, una bona opo rtunitat per conèixer la 
cuina del Baix Montseny  

Per quart any consecutiu l’Ajuntament conjuntament amb Sant Celoni Cuina i els 
restaurants i bars del municipi organitzen la Tardor Gastronòmica. Aquest 
esdeveniment, amb activitats programades durant tot el mes d’octubre, té com a 
objectiu donar a conèixer la qualitat de la gastronomia de la zona. Inclou entre altres 
activitats, degustacions de tapes, vins i platets de tardor, sopars amb menús especials 
amb productes de la terra, i diversos tallers, concursos, xerrades, mostres i 
degustacions. 
 
Com altres anys el Corretapes  o concurs de tapes es farà al llarg de tot el mes. 18 
establiments oferiran exquisides tapes a 2’50 € (inclou tapa + beguda) i els comensals 
es convertiran en jurat i podran valorar quines són les millors, fent d’aquest corretapes 
un veritable concurs gastronòmic. Entre els participants es sortejarà un sopar per a 
dues persones. 



 
D’altra banda 16 restaurants oferiran un menú especial  elaborats amb productes 
típics de tardor (de 15 a 28,50 €) . 
 
La mostra de tapes i de platets de tardor  es farà a la plaça de la Vila el dissabte 18 
d’octubre. Al llarg de tota la tarda i fins avançada la nit les persones que s’acostin a la 
plaça podran degustar les millors tapes de Sant Celoni. Per 2,50 € es podrà tastar una 
tapa i una beguda. 
 
A més d’aquestes activitats principals hi ha programat un reguitzell d’activitats al 
voltant de la gastronomia a fer directament als establiments participants: cursos, 
tastos, sopars-maridatge, xerrades, i fins i tot una show cooking  

Tot el  programa:  www.santceloni.cat/tardorgastronomica 

 

 
L'Ajuntament incorpora un nou habitatge per destina r a programes socials  
 
L'Ajuntament de Sant Celoni i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) han ampliat 
el conveni de col·laboració que mantenen des del 2012 incorporant un nou habitatge 
propietat de l'AHC  al dos ja conveniats anteriorment, per destinar a programes 
socials. El Ple municipal va aprovar per unanimitat aquest dilluns 22 de setembre 
l'ampliació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.  
 
A més d’aquests 3 habitatges l'Ajuntament compta amb 6 habitatges més, en el marc 
del projecte Lloguer segur, assolint-se per tant la xifra de 9 habitatges que es destinen 
a atendre situacions socials desafavorides de famílies del municipi.  
 
Pels propers mesos es preveu una dotació de dues unitats més, de propietat 
municipal. Des de l’Ajuntament es continua treballant per poder comptar amb més 
habitatges socials dins de les diferents actuacions que proposa el Pla Local 
d’Habitatge 2012-2017. 
 
 
Sant Celoni estrena maquinària més eficient per a l a neteja viària  

Des de fa unes setmanes, s’ha posat en funcionament la nova maquinària de neteja 
viària (1 escombradora de 2 m3, una escombradora de 4 m3 i  dos bufadors elèctrics) 
subjecte a la nova contracta del servei. La nova maquinària és menys sorollosa, 
disminueix les emissions i suposa una important millora del servei, sobretot en 
moments puntuals de l’any quan es produeix la caiguda de la fulla o de les flors dels 
arbres. Aquesta maquinària es caracteritza, també, per l’important poder de succió, 
una major capacitat i tenir una major velocitat reduint el temps de desplaçament (fins a 
40 km/h).  

La setmana passada, l’alcalde Joan Castaño acompanyat de la regidora d’Espai 
Públic, Isabel Coll va comprovar in situ el funcionament de la nova maquinària. 

 
 
El Ple municipal aprova la moció de suport a la Con sulta del 9N  

El ple municipal de Sant Celoni reunit dilluns 22 de setembre en sessió extraordinària 
va aprovar la moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el 
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014 presentada pels grups 
municipals de la CUP-PA, CiU i ICV-EUIA-E. La moció va rebre els vots a favor de 13 
dels 17 regidors del plenari: 3 regidors del PSC (Jaume Tardy, Magalí Miracle i Manel 
Bueno), 7 regidors de CiU, 2 de la CUP, 1 d'ICV-EUiA; i 4 abstencions del PSC. 



 

 

 
L’espectacle de circ Capas amb la Cia Eia estrena a quest dissabte la 
programació de tardor al Teatre Municipal Ateneu  
El pack teatre i forquilla permet anar al teatre i sopar per 19 € a pizzeria o 25 € al 
restaurant 
 
Dissabte, 27 de setembre de 2014  -  8 h vespre 
Circ: Capas, amb la Cia. Eia 
Programació A l'Ateneu setembre-desembre 2014 

Capas és un lloc familiar fet d’encontres calorosos, a vegades contradictoris i 
sorprenents. Les arts circenses, treballades alternativament amb energia, dolçor i 
autoironia, es barregen amb la música en directe i amb la dansa en aquest espectacle 
ple de poesia i humor. L’acte de ser amfitrió és un fet recobert de capes... Benvingut al 
nostre circ. 

A. Rabanera , C. Pereira , F. Giannini , C. Della Monica  i F. Lissia : intèrprets 
Cia. de Circ “eia”  i Jordi Aspa : direcció 

 Durada:  60 minuts 

Preu:  
General: 9 € 
Carnet Biblioteca: 8 € 
Majors de 65 anys, menors de 14 i Carnet Jove: 6 € 
Menors de 2 anys: gratuït 

Pack Teatre i forquilla  (entrada + sopar): 19 € a les pizzeries; 25 € a la resta 
d'establiments. Els menús estan disponibles al web. 

Venda d'entrades : 
Al Centre Municipal d'Expressió (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i 
de 17 a 20 h. 
On line: www.santceloni.cat/alateneu 
A les taquilles del teatre: una hora abans de l'espectacle 

Tota la informació a: www.santceloni.cat/alateneu 

  

 
L'Ajuntament organitza dues visites guiades a Sant Celoni aquest cap de 
setmana dins les Jornades Europees del Patrimoni  
Les visites estan obertes a tothom i són gratuïtes 

Coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren aquest cap de 
setmana 27 i 28 de setembre, l'Ajuntament de Sant Celoni proposa dues visites 
guiades per conèixer la història de Sant Celoni a través del seu patrimoni arquitectònic. 
Les visites estan obertes a tothom i són gratuïtes. 

L'església parroquial de Sant Martí i l'esplendor d el barroc  
Dissabte, 27 de setembre a les 6 de la tarda 
Punt de trobada: plaça de l'Església 



La visita s'inicia davant la magnífica façana de  l'església, amb la decoració esgrafiada 
barroca (1762) més destacada de Catalunya. Està estructurada en forma de retaule, 
amb representacions de les virtuts, àngels músics, el cel... L'itinerari segueix a l'interior 
del temple i acaba amb la pujada al campanar, que permet unes vistes espectaculars 
de la vila i el seu entorn natural. 

Pertegàs i la força. Un passeig pel Sant Celoni med ieval  
Diumenge, 28 de setembre a les 6 de la tarda 
Punt de trobada: parc de la Rectoria Vella 

L'itinerari guiat comença al parc de la Rectoria Vella amb la visita a Sant Martí de 
Pertegàs, antiga parròquia de la vila d'origen romànic, i el casal gòtic de la Rectoria 
Vella. Seguidament es va  al barri de la Força o nucli fortificat medieval. Es visita la 
torre de la Força, al carrer de les Valls.  

 

Punt 7 Ràdio estrena nova temporada de programes el  dilluns 29 de setembre  

L'emissora municipal de Sant Celoni engegarà la nova graella amb algunes novetats. 
“El cafè de .7 Ràdio”  omplirà les nits del divendres quinzenalment amb un magazine 
on s'abordaran temàtiques d'actualitat, filosòfiques i del món del dret. Es recupera 
l'espai de les estrenes cinematogràfiques al programa “.7 i acció” . “Molta merda!”  
s'emetrà el primer dimecres de mes amb el repàs de les cartelleres teatrals tant de 
Barcelona, Granollers i dels escenaris de les rodalies de Sant Celoni.  

Alguns dels programes habituals comptaran amb canvis: el “Denominació d'origen”  
canvia de conductors i ara el dirigiran la Laia Coll i en Guillem Calvet, mentre que el 
“Viure des de l'essència”  amplia el seu ventall de col·laboradors-especialistes. Es 
manté el “Tirant de llibres” , “Contes per somiar” , “El megàfon”  amb en Carles 
Alfaras i el programa d'actualitat esportiva celonina “Pòdium” .  

Pel que fa als espais que complementen L'Info 7, segueix el “Microtango”  amb 
l'Enrique Telleria, el “Bombolles de salut”  amb la Mentxu da Vinci i les 
recomanacions literàries  de les llibreries del poble. S'hi sumen “De dia a dia”  per 
saber quins dies mundials i internacionals se celebren i es relacionaran amb una 
cançó. A “Cabell d'àngel”  s’explicaran consells per mantenir un cabell sa i a la moda.  

També es comptarà amb espais reservats per programes especials i per emetre els 
treballs de “Les escoles a la ràdio” , així com els plens municipals. 

Continuen els espais informatius  amb els Info 7 i les agendes culturals a les 8.00h, 
13.30h i 20.30h i els butlletins horaris.  

L’emissora municipal té les portes obertes a tothom qui vulgui fer ràdio. Les persones 
que ho desitgin poden escriure a radio@santceloni.cat  

Tots els programes a la carta  
Des del Servei a la carta www.santceloni.cat/alacarta, en qualsevol moment els oients 
es poden descarregar i escoltar els programes de la graella actual i també de les 
darreres temporades. 

I per escoltar en directe Punt 7 ràdio, a més del 107.7 de la FM també es pot fer per 
Internet,  només cal anar a www.santceloni.cat/radioendirecte 

 



 


