
 

 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 6 de novembre de 2014 

• Sant Celoni es prepara per les Festes de Sant Martí  amb activitats per a 
tots els públics 

° Divendres la 1a sessió de les Jornades de la Memòri a Històrica 
centrades en la II República a Catalunya i a Sant C eloni 

° La 2a edició del concurs Museu urbà es declara dese rt 

° L’Ajuntament presenta Murs plàstics, una nova propo sta per 
promoure l’art al carrer  

° Anatomia del Còmic celoní arriba a la 12a edició de  la mà de 
Ramon Rosana 
 

• Magalí Miracle renuncia a l'acta de regidora del gr up municipal del PSC 

• Informació de servei sobre el procés participatiu d el 9N a Sant Celoni i la 
Batllòria   

 

 

Sant Celoni es prepara per les Festes de Sant Martí   
 
El programa de les Festes de Sant Martí combina pro jectes culturals com les 
segons jornades de la memòria històrica amb actes t radicionals com la Fira 
artesana, el concurs d’allioli, cercavila de gegant s... i moltes més activitats, 
espectacles i concerts pensats per diferents públic s. 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti  

 

Les II Jornades de la Memòria Històrica: La II Repú blica a Catalunya i a Sant 
Celoni. Evolució política i social (1931-1936) 

 
L'any passat es van començar les Jornades de la Memòria Històrica de Sant Celoni 
amb el tema de l'exili i van servir per donar a conèixer l'èxode que hi va haver cap a 
França després de la guerra, tant des de Catalunya i l'Estat, com des del mateix poble 
de Sant Celoni. Després d'investigar l'exili de polítics i soldats celonins que van 
participar en la guerra, es van poder traçar els durs itineraris que van fer en els seus 
camins d'exili, alguns dels quals van acabar a Mauthausen. 

 
Aquest any s'ha escollit el tema de la II República fins a l'esclat de la Guerra Civil. Es 
tractarà de l'evolució política i social d'aquesta època convulsa, que neix amb una gran 
il·lusió, arran de la fugida del rei i la proclamació del nou règim republicà a partir d'unes 
simple eleccions municipals que es van fer el 12 d'abril de 1931. El professor Pelai 
Pagès tractarà del tema a nivell de Catalunya i Josep M. Abril ha fet recerca per poder 



explicar el trasbals d'aquests anys a Sant Celoni, on sempre va guanyar la Lliga, tot i 
que a Catalunya s'imposà l'Esquerra Republicana. Una taula rodona amb gent del 
poble evocarà els seus records de l'època i ens els farà presents. 

 
Programa: 

 
La II República a Catalunya i a Sant Celoni. Evoluc ió política i social (1931-1936) 
II Jornades de la Memòria Històrica de Sant Celoni. Novembre 2014 

 
 
7 novembre , divendres, 7 del vespre, Sala Bernat Martorell (Can Ramis) 
Presentació de les jornades a càrrec de Júlia de la Encarnación, regidora de Cultura i 
Fina Ferrando, historiadora i membre del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de 
Sant Celoni. 

 
Conferència:  
 - Els canvis polítics i socials durant la II República a Catalunya (1931-1936) a 
càrrec de Pelai Pagès, doctor en Història i professor d'Història Contemporània a la 
Universitat de Barcelona 
 
Comunicació: 
 - Viatge a Mauthausen 2014 organitzat per l'Amical de Mauthausen i col·locació 
de la placa en record dels celonins deportats, a càrrec dels alumnes de l'IES Baix 
Montseny que van anar a Mauthausen aquest any. 
 
Inauguració de l’exposició  Imatges de Sant Celoni entre 1931 i 1936 a Can 
Ramis. 
 
 
14 novembre , divendres, 7 del vespre, Sala Bernat Martorell (Can Ramis) 
Conferència: 
 - La II República a Sant Celoni entre 1931 i 1936. El predomini de la Lliga sobre 
les esquerres a càrrec de Josep M. Abril, historiador i membre del Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni.  
Taula rodona:  
 - Records de la II República a Sant Celoni amb la participació de diversos 
celonins i celonines que aportaran records i anècdotes sobre aquesta època. 
 
 
Exposició : Imatges de Sant Celoni entre 1931 i 1936. 
Can Ramis, del 8 al 23 de novembre 
Horari: dissabtes de 6 a 8 del vespre, diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 6 a 8 del vespre. 

 

La 2a edició del concurs Museu urbà es declara dese rt 

El jurat del concurs Museu Urbà ha declarat deserta aquesta segona edició, el 
veredicte del qual s’havia de donar a conèixer aquest divendres en el marc de les 
Festes de Sant Martí. El jurat ha exclòs les 5 obres presentades per qüestions 
artístiques o de seguretat a la via pública.  De cara al Concurs Museu urbà 2016 el 
jurat proposa publicar les bases amb més antelació i amb un calendari més ample.  

L’exposició dels projectes presentats al Concurs Museu urbà 2014 que s’havia 
d’inaugurar aquest divendres a Can Ramis, queda anul·lada.  

El concurs Museu Urbà va néixer l'any 2012 de la mà d'un col·lectiu d'artistes locals 
interessats en engegar un projecte que donés una empenta a la creació artística i 



possibilités disposar d'espais públics per mostrar diferents obres d'art. El projecte va 
ser una bona oportunitat per millorant el paisatge urbà, enriquint el patrimoni cultural 
del municipi i donant un plus cultural a Sant Celoni. L'obra guanyadora de la 1a edició 
del concurs ja s'ha integrat en el conjunt artístic del municipi donant color i volum a 
l’espai verd del Pertegàs, just entrant per la porta de llevant, pel carrer Bruc. “Portes al 
Montseny” és una obra de 6 m d’alçada per 2,5 m d’amplada, realitzada en acer corten 
per Josep Plandiura, que es va platejar de situar en aquest espai amb la idea que la 
gent que hi passegi hi pugui passar per sota i gaudir-la al màxim.  

 

L’Ajuntament presenta Murs plàstics, una nova propo sta per promoure l’art al 
carrer 

L’Ajuntament de Sant Celoni presenta un nou projecte amb la voluntat de cuidar i 
motivar els artistes plàstics de la zona, anomenat Murs plàstics . Es tracta d’un 
projecte d’art urbà amb el que es vol continuar creant itinerari d’accions artístiques al 
carrer, però aquesta vegada amb murals que dignifiquin i donin un atractiu nou al 
municipi. Amb aquesta iniciativa, nascuda a Manresa i proposada a Sant Celoni per 
l’artista local Sandra Ortiz, es pretén donar a l’art urbà més presència i importància a 
Sant Celoni.  

A partir de divendres a les 19 h es podran consultar les bases a: 
http://mursplastics.wordpress.com/  

 

Anatomia del Còmic celoní arriba a la 12a edició de  la mà de Ramon Rosana 

Dijous 13 de novembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca es presentarà una edició més 
de l’Anatomia del Còmic celoní , les revistes que recullen còmics i il·lustracions que 
s’han fet a Sant Celoni des dels anys seixanta fins a l’actualitat i que aquest any ja 
arriben a la 12a edició de la mà Ramon Rosana, coordinada com sempre per Xavi 
Plana. Cada número d’aquesta col·lecció es planteja com un monogràfic d’un sol autor, 
de manera que es pot fer una mostra molt acurada de cada dibuixant. De la 1a a l’11a 
anatomia del còmic celoní, hem anat coneixent la feina d’Aranda i Edu Ducròs l’any 
2007, Xavi Plana i Martí Pey l’any 2008, Garci i Carles Puche el 2009, Yvan Mas el 
2010, Edu Cereza i Ori l’any 2011, Lluís & Godoy l’any 2012 i Pol Cunyat l’any passat. 

   

 

Magalí Miracle renuncia a l'acta de regidora del gr up municipal del PSC  

Magalí Miracle ha fet arribar aquesta setmana un escrit a l'alcalde Joan Castaño, on 
anuncia la seva renúncia com a regidora del grup municipal del PSC "per no estar 
d'acord amb el posicionament que ha mantingut en aquests últims temps el Partit 
Socialista de Catalunya envers el procés que s'està desenvolupant a Catalunya per 
esdevenir un nou estat". Per aquest motiu també ha sol·licitat la baixa com a militant 
del PSC. 

L'equip de govern agraeix el seu treball i dedicació durant dues legislatures al 
Consistori celoní: del 2007 al 2011, com a regidora a l'oposició pel PSC, i del 2011 fins 
avui, a l'equip de govern municipal com a regidora de Comunitat i Esports. 

 

Informació de servei sobre el procés participatiu d el 9N a Sant Celoni i la 
Batllòria   



A Sant Celoni i la Batllòria, el local de participació és l’Institut Baix Montseny (carretera 
de Campins). Tots els majors de 16 anys hi poden participar de les 9 del matí a les 8 
del vespre presentant l’original del DNI, en cas de ser ciutadà comunitari cal el 
passaport i el volant d’empadronament o la TIE si s’és extracomunitari. 
 
Per aquelles persones que tinguin dificultats per arribar a l'Institut Baix Montseny, 
l’Assemblea Nacional Catalana de Sant Celoni posa a disposició un bus de línia gratuït 
amb parades a diferents punts de la població i amb una fre¨`encia de pas d’una mitja 
hora. Des de la la Batllòria, hi haurà un bus llançadora gratuït cada hora que cobrirà el 
trajecte La Batllòria – Institut Baix Montseny amb sortida de la parada habitual del 
carrer de les Escoles 

A més del servei de bus, també s’ha posat a disposició un servei de voluntaris que 
acompanyaran en cotxe de manera totalment gratuïta trucant al 606 435 203 

Consulteu els horaris de bus i les parades a: www.santceloni.cat/9N 


