
 

 

 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 2 d’octubre de 2014 

• Tret de sortida a la Tardor gastronòmica. Comencen les activitats: 
masterclass amb Maurici Oliveras, Mercat “Parc a ta ula” a la plaça de la 
Vila, presentació de la cervesa celonina “La Rucada ”... 18 bars i 
restaurants ja ofereixen tapa i beguda per 2’50 €. T’ho deixaràs perdre? 
 

• Petits prínceps  amb la Companyia MiniMuMusic torna aquest diumenge  a 
l’Ateneu dins la programació familiar. Nova promoció del col·lectiu Sant 
Celoni Cuina lligada a la programació familiar: per  cada dos menús 
d’adult, 1 menú infantil de regal presentant dues e ntrades a l’espectacle 
 

• Del 6 al 10 d’octubre, inscripcions a la sortida cu ltural al Museu Memorial 
de l’Exili i a Cotlliure prevista pel dissabte 25 d ’octubre 
 

• Ampliació del Mercat del trasto de cada primer dium enge mes  

 

Tret de sortida a la Tardor gastronòmica  

Comencen les activitats: masterclass amb Maurici Ol iveras, Mercat “Parc a 
taula” a la plaça de la Vila, presentació de la cer vesa celonina “La Rucada”...  

18 bars i restaurants ja ofereixen tapa i beguda pe r 2’50 €. T’ho deixaràs perdre?  

La Tardor gastronòmica ja ha començat! Per quart any consecutiu l’Ajuntament 
conjuntament amb Sant Celoni Cuina i els restaurants i bars del municipi organitzen un 
gran nombre d’activitats diverses per donar a conèixer la qualitat de la gastronomia de 
la zona. Aquest divendres el cuiner Maurici Oliveras portarà a la sala Saiko plats d'alta 
gastronomia que es realitzaran in situ en una masterclass. Dissabte durant tot el dia la 
plaça de la Vila acollirà el Mercat “Parc a taula” amb la participació d’una representació 
de diversos productors i cellers de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de 
Barcelona que donaran a conèixer els seus millors productes.  

  
Com altres anys el Corretapes  o concurs de tapes es fa al llarg de tot el mes. 18 
establiments ofereixen exquisides tapes a 2’50 € (inclou tapa + beguda) i els 
comensals que ho vulguin poden participar a un concurs valorant la millor tapa. Entre 
els participants es sortejarà un sopar per a dues persones. 
 
D’altra banda 16 restaurants ofereixen un menú especial  elaborat amb productes 
típics de tardor (de 15 a 28,50 €) que es pot consultar al web municipal.  
 
Tot el  programa:  www.santceloni.cat/tardorgastronomica 

 



Petits prínceps  amb la Companyia MiniMuMusic torna aquest diumenge  a 
l’Ateneu dins la programació familiar  

Nova promoció del col·lectiu Sant Celoni Cuina llig ada a la programació familiar: 
per cada dos menús d’adult, 1 menú infantil de rega l presentant dues entrades a 
l’espectacle 

Diumenge 5 d’octubre la música i el gest de la Companyia MiniMuMusic tornaran a 
l’Ateneu amb l’espectacle Petits prínceps dins la programació familiar tal i com es va 
comprometre l’Ajuntament després d’esgotar les entrades a l’actuació del mes de 
gener. 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.  

Petits prínceps és un espectacle dedicat a tots els nens del món: a tots aquells nens 
que existeixen físicament i a tots aquells altres nens que habiten dins l’ànima en tota 
persona adulta. Un espectacle poètic i sensible que diverteix a petits i grans.  

“A la Clara li agrada badar i tarararejar melodies. Fer pampallugues amb les mans i 
deixar-se endur onades amunt, onades avall... navegar d’un joc a l’altre sense ordre ni 
criteri. La Clara juga, balla, canta somia i creix a la mà de tots aquells que la vulguin 
acompanyar. Fins i tot el bidó que li feia de cadira també comença a giravoltar, 
capgirar-se i a multiplicar-se enmig del goig i la benaurança.” 

Clara Poch  i Marçal Calvet : intèrprets 
Marçal Calvet  i Clara Poch : creació musical 
Clara Poch : direcció 

 

Continua la promoció dels restaurants de Sant Celon i Cuina 

I per dinar, presentant dues entrades, el col·lectiu Sant Celoni Cuina continua amb 
l’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 Llar i La Parra.  

 + info: www.santceloni.cat/alateneu  

Per rebre el butlletí digital de la programació fam iliar cal donar-se d’alta a: 
www.santceloni.cat/butlletins 

 

 
Del 6 al 10 d’octubre, inscripcions a la sortida cu ltural al Museu Memorial de 
l’Exili i a Cotlliure prevista pel dissabte 25 d’oc tubre  
 
Del 6 al 10 d’octubre estaran obertes les inscripcions per participar a la Sortida cultural 
que organitza l'Ajuntament al  Museu Memorial de l'Exili (la Jonquera) i a Cotlliure. La 
sortida tindrà lloc el dissabte 25 d’octubre  i té un preu de 25 euros. Les persones 
interessades a assistir-hi poden apuntar-se i fer el pagament a l'Àrea de Cultura de 
l'Ajuntament, a la Rectoria Vella, els matins laborables de 8 a 15 h. També es poden 
fer reserves per telèfon a partir del dia 6 a les 10 del matí a 93 864 12 13. 
 
La sortida serà a les 8 del matí de la plaça Comte del Montseny i la tornada a les 7 del 
vespre. El preu inclou el viatge amb autocar i la visita guiada al Museu Memorial 
Museu Memorial de l'Exili i a Cotlliure (tomba d’Antonio Machado).  
 
Per  rebre informació (preus, inscripcions, horari concret) de l’oferta de sortides 
culturals que organitza l’Ajuntament de Sant Celoni, es pot trucar a l'Àrea de Cultura 



(93 864 12 13), facilitar l’adreça postal o escriure un correu a 
promocio.cultural@santceloni.cat. 

 

Ampliació del Mercat del trasto de cada primer dium enge de mes   
 

Amb motiu de l’ampliació del Mercat del Trasto que té lloc a la plaça Mercè 
Rodoreda cada primer diumenge de mes, a partir d’aquesta setmana es tancarà 
al trànsit l’Avinguda de la Pau entre el carrer Dos de maig i el carrer de Doctor 
Trueta. Amb això es pretén millorar les condicions de seguretat dels paradistes i 
visitants d’aquest mercat de productes de segona mà.  

Aquesta regulació s’iniciarà el diumenge 5 d’octubre i es repetirà cada primer 
diumenge de mes. Excepcionalment, el mes de desembre el Mercat del Trasto 
se celebrarà els diumenges 14 i 21. Aquests dies es prohibirà l’estacionament i la 
circulació des de les 6 del matí a les 4 de la tarda. 

 

 

 
 


