
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous 23 d’abril de 2015 
 
 

• Comença Sabors literaris, la campanya de promoció de la cultura i la 
gastronomia celonina promoguda per Sant Celoni Cuina, l'Ajuntament i la 
Biblioteca. Des del dia de Sant Jordi i fins al 31 de maig, 7 restaurants del 
municipi oferiran menús literaris i moltes altres activitats 
 

• Amb la diada de Sant Jordi comença un cap de setmana atapeït 
d’activitats a Sant Celoni i la Batllòria  www.santceloni.cat/14148. Drac de 
Vilardell, gegants i bestiari agafen protagonisme. Passejades guiades 
diumenge a l’Església i al Pertegàs i la Força 
 

• Lliurament dels premis del III Concurs d’Històries Mòbils de la Biblioteca 
l’Escorxador 

 
• Després de triomfar a la Sala Beckett, dissabte 25 arriba Pulmons al 

Teatre Ateneu amb Pau Roca i Carlota Olcina. Abans i després de l'obra, 
dues sessions de reflexió: la primera sobre quin tipus d'espectadors som 
i la segona, col·loqui amb els actors 
 

• Acte de tancament del procés participatiu Sacsegem la Festa Major amb 
la presentació de les conclusions. Dimecres 29 d’abril, a 2/4 de 8 del 
vespre, a la Rectoria Vella 
 

• Aquest dissabte visita guiada de l'exposició El límit i l'infinit, amb obres 
de Tàpies, Warhol, Oteiza, Miró, Barceló... conduïda per Antonio Niebla 
amb la xerrada L'artista i l'obra. El galerista Antonio Niebla estrenarà el 
programa “La finestra d’Antonio Niebla” a Punt 7 Ràdio Sant Celoni  
 

• 60 persones van participar a la sortida cultural a Barcelona al Palau Güell 
organitzada per l’Ajuntament. La propera sortida es farà el 9 de maig, a la 
vila medieval de Montblanc i al monestir de Vallbona de les Monges. Ja no 
queden places lliures! 

 
• Sant Celoni acull una trobada comarcal de minyons escoles i guies Sant 

Jordi de Catalunya aquest cap de setmana. 300 infants de 8 a 10 anys 
acamparan al parc de la Rectoria Vella  

 
• Tastet d’àrab per adults aquest dimarts 28 d’abril al Sax Sala de la mà de 

l’entitat local Al Madaa-Horitzons i dins el Pla Educatiu d’Entorn  
 
 
 
 
 



Comença Sabors literaris, la campanya de promoció de la cultura i la 
gastronomia celonina promoguda per Sant Celoni Cuina, l'Ajuntament i la 
Biblioteca  
 
Des del dia de Sant Jordi i fins al 31 de maig, 7 restaurants del municipi oferiran 
menús literaris i moltes altres activitats  
 
El col•lectiu Sant Celoni Cuina, l'Ajuntament de Sant Celoni i la Biblioteca l'Escorxador 
posen en marxa per segon any consecutiu la campanya Sabors Literaris. Des del dia 
de Sant Jordi i fins al 31 de maig, 7 restaurants del municipi oferiran menús literaris 
basats en plats que apareixen en novel•les d'avui i de sempre;  la biblioteca promou el 
préstec de llibres amb premi i moltes altres activitats.  
 
Els 7 restaurants participants (Angolo, Aroma, El Cruce, Els Avets, El Rebost, La Llar i 
La Parra) ofereixen menús que permetran degustar plats com l'assortiment pizzes de 
La màquina de triturar niñas, de Tonino Benacquista, les mandonguilles de bacallà de 
Desig de foc, de Jordi Cervera, els rogers de roca farcits de La forma de l'aigua, 
d'Andrea Camilleri o els plats de Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalban. 
 
Préstec de llibres de cuina amb premi 
Durant tota la campanya totes les persones que treguin en préstec qualsevol llibre de 
cuina tindran dret a omplir una butlleta per entrar en el sorteig d’un sopar per a dues 
persones a un dels restaurants participants 
 
Sabors literaris 2.0 
Aquells que vulguin immortalitzar la seva participació a les diverses propostes dels 
Sabors Literaris, poden etiquetar les seves fotografies amb #SaborsLiteraris i pujar-les 
a la xarxa Instagram. També poden fer piulades opinant i fent comentaris utilitzant el 
hashtag #SaborsLiteraris. 
 
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. 
 
Agenda d'actes: 
 
• 24 d'abril a les 9 del vespre 
Sopar-presentació del llibre Zancadillas a la murga, de J. Bermúdez  
Al restaurant La Parra 
 
• 30 d'abril, a les 7 de la tarda 
Presentació del llibre La cuina dels vallesans: receptes i productes de la terra, de Pep 
Salsetes 
A la biblioteca l'Escorxador 
 
• 14 de maig, a les 7 de la tarda 
Vinoteca: maridatge de poesia i tast de vins 
A la biblioteca l'Escorxador 
 

Tota la informació a www.santceloni.cat/saborsliteraris 
 

 



Amb la diada de Sant Jordi comença un cap de setmana atapeït d’activitats a 
Sant Celoni i la Batllòria  www.santceloni.cat/14148 
 
Drac de Vilardell, gegants de les escoles i bestiari agafen protagonisme  
Passejades guiades a l’Església i al Pertegàs i la Força  

La diada de Sant Jordi dóna pas a un cap de setmana atapeït d’activitats a Sant Celoni 
i la Batllòria amb una presència destacada del Drac de Vilardell, gegants de les 
escoles i bestiari, entre moltes altres activitats que trobareu al web 
www.santceloni.cat/14148 
 

Dissabte, a 2/4 d'11 del matí, sortirà de la plaça de la Vila un Cercavila organitzada 
per la Colla de Diables amb el Drac de Vilardell fins la Roca del Drac, acompanyats 
del gegantó de l'escola Soler de Vilardell. A 3/4 de 12 del migdia, Josep M. Abril 
explicarà la llegenda d'en Soler de Vilardell i tot seguit cercavila de retorn fins a la 
plaça de la Vila.  
 

A les 5 de la tarda, a la mateixa plaça de la Vila començarà la 4a Trobada de Colles 
Geganteres d'Escoles de Sant Celoni que enguany organitzen els Gegants de la 
Salle i l'Erol. A 2/4 de 6 de la tarda, sortida del cercavila amb tots els gegants 
acompanyats dels de Sant Celoni; a 2/4 de 7 de la tarda, al pati de l'escola La Salle, 
ball final de la Trobada, berenar per a tothom, activitats,animació infantil i entrega 
d'obsequis a les colles participants. 
 
A les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila, la Colla de Diables organitza una exposició 
de Bestiari com un dels actes de celebració del seu 25è aniversari. A les 8 del vespre 
hi haurà un cercavila del Bestiari de foc amb el següent recorregut: plaça de la Vila, 
c. Torras i Bages, c. Santa Fe, c. Abat Oliba, plaça de l’Església, c. Major i plaça de la 
Vila. Només hi haurà tres punts del recorregut on el cercavila incorporà material 
pirotècnic i de foc: a la plaça de la vila, al carrer Santa Fe (davant de la Policia Local) i 
a la plaça de l’Església. 
 
A la Batllòria, dissabte a les 12 del migdia, des de la Unió Batllorienca, sortirà en 
formació l'escamot dels Miquelets en direcció a la pedra de la Pau. Allà tindrà lloc 
l’arriada de la bandera de Sant Jordi i posteriorment hissada de l'estelada, organitzat 
per la Territorial de l'ANC i el Senglar Ferit. A les 2 de la tarda, al carrer de les Escoles, 
davant la pedra de la Pau, Botifarrada popular de la mà de la Batcolla. 
 
Aquestes només són algunes de les activitats del programa que s’allarga fins 
diumenge amb les passejades guiades al Pertegàs i la Força, a 2/4 de 12 del migdia 
i a L'església parroquial de Sant Martí, a les 6 de la tarda, entre nombrosos actes 
per a tots els públics que podeu consultar aquí: www.santceloni.cat/14148 
 
 
 
Lliurament dels premis del III Concurs d’Històries Mòbils de la Biblioteca 
l’Escorxador 
 
Dins els actes de la Revetlla de Sant Jordi, el dimecres 22 d’abril, es van lliurar els 
premis de la tercera edició del concurs d’Històries Mòbils.  
 
Els guanyadors de l’edició d’enguany han estat: 
 



Categoria A, primer premi:  Maria Rodón Peyri i Laura Vila Sabé 
Categoria A, segon premi: Josep M. Mateu Pou 
Categoria B, primer premi: Alba Framis Fernández 
 
 
L’objecte del concurs Històries Mòbils, és la selecció de microrelats realitzats 
fotogràficament per a l’estimulació de la producció literària i fotogràfica entre els joves, 
en el marc de la producció mitjançant les noves tecnologies i l’entorn de les comunitats 
virtuals 2.0. Per això s’ha proposat als joves presentar una història curta, un microrelat, 
amb paraules i imatges. 
 
La participació s’estableix en tres categories: A (de 12 a 16 anys), B (de 17 a 21 anys) 
i C (de 22 a 29 anys).  
 
S'han presentat 36 persones amb 34 obres, ja que dues obres eren presentades en 
parella. 32 de la categoria A i 1 cadascuna de la B i de la C. 
 
Relació de centres d'ensenyament dels participants: Escola l’Avet Roig 12; Institut 
Escola La Tordera 4; La Salle 5;  Cor de Maria 5, SEC Can Record de Sant Esteve 6; 
Universitat de Girona 1 i no se sap, 3. 
 
D'aquestes, algunes no han estat acceptades per diverses raons, entre elles no venir 
l'arxiu amb l'extensió demanada, no aportar degudament les dades personals, excedir 
els màxims demanats, etc. 
 
El jurat ha estat constituït per Gemma Navidad i Jordi Torras, de l’estudi de disseny 
Nexus 139 de Santa Maria de Palautordera i per Antonio Bueno i Teresa Masnou, 
tècnics de la Biblioteca municipal. 
 
El jurat ha valorat les obres tenint en compte les seves característiques en relació als 
criteris orientatius següents: 
 

1. Interès artístic i originalitat 40 % 

2. Qualitat d’imatge 20 % 

3. Qualitat d’escriptura 20 % 

4. Resultat de la votació popular realitzada a través del 
Facebook 

20 % 

 
 
El total de vots a través de Facebook: 
 
Obres de la categoria A: 352 m'agrada 
Obres de la categoria B:   30 m'agrada 
Obres de la categoria C:   24 m'agrada 
 
 
 
Després de triomfar a la Sala Beckett, dissabte 25 arriba Pulmons al Teatre 
Ateneu amb Pau Roca i Carlota Olcina 
 
Abans i després de l'obra, dues sessions de reflexió: la primera sobre quin tipus 
d'espectadors som i la segona, col·loqui amb els actors 



 
Dins el 1r semestre de la programació estable A L'ATENEU 2015, dissabte 25 d'abril a 
les 20 h hi ha programat l'espectacle Pulmons, amb Pau Roca i Carlota Olcina, una 
obra fresca i molt actual que arriba precedida per un gran èxit a la Sala Beckett de 
Barcelona. 

Des de l'Ajuntament de Sant Celoni i per tal d'activar l'espectador, fent-lo més 
protagonista del que mira, s'han organitzat dues sessions obertes a tothom pel 
mateix dia: una a les 19 h, prèvia a l'espectacle, on es reflexionarà sobre quin tipus 
d'espectadors som, actius, passius, crítics, compromesos... convidant a la 
responsabilitat que tenim com a espectadors davant les arts escèniques (cal apuntar-
se enviant un correu agarciaas@santceloni.cat). I, una segona, que tindrà lloc després 
de l'espectacle, on s'obrirà un col·loqui entres els espectadors i els actors amb tothom 
qui es vulgui quedar. 

Més informació i venda d'entrades al Centre Municipal d'Expressió (c. Sant Josep, 18) 
fins dijous 23 d'abril a les 20 h, online a l'adreça www.santceloni.cat/13492  i el mateix 
dia de l'espectacle, a partir de les 19h, a les taquilles del Teatre. 

  
Acte de tancament del procés participatiu Sacsegem la Festa Major amb la 
presentació de les conclusions 

Dimecres 29 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre, a la Rectoria Vella 
 

Dimecres 29 d’abril a 2/4 de 8 del vespre a la Rectoria Vella es presentaran les 
conclusions de tot el treball realitzat durant el procés participatiu Sacsegem la Festa 
Major que durant els mesos de març i abril ha mobilitzat prop d’un centenar de 
persones.  El tancament d’aquest procés donarà el tret de sortida a la Festa Major de 
2015, amb noves propostes i noves comissions de treball.    
 
Aquestes darreres setmanes, els diferents grups de treball i el grup de contrast han 
treballat de valent, proposant idees, replantejant algunes línies de la festa actual i 
dibuixant els objectius i les línies de treball a mig i llarg termini que ajudin a enriquir 
encara més una Festa que és de tothom. 

El passat dissabte, 21 de febrer, un centenar de persones van donar el tret de sortida 
aquest procés de treball conduït per Paula Vallejo en qualitat d’assessora externa, i es 
varen constituir quatre grups de treball:  

• els valors de la festa 
• la programació (desdoblat en dos grups)  
• els espais   
• l'organització 

Cadascun d’aquests grups ha realitzat dues sessions de treball i les propostes 
treballades les han presentat al grup de contrast que ha completat i validat la feina de 
cada grup.   
 
Properament les conclusions estaran disponibles al web municipal.   

 
 



Aquest dissabte visita guiada de l'exposició El límit i l'infinit, amb obres de 
Tàpies, Warhol, Oteiza, Miró, Barceló... conduïda per Antonio Niebla amb la 
xerrada L'artista i l'obra 
 
Aquest dissabte, dia 25 d'abril, a les 6 de la tarda hi haurà una visita guiada de 
l'exposició El Límit i l'infinit. Amb Sant Celoni 2015. Col·lecció d'Antonio Niebla, a 
càrrec del mateix Antonio Niebla. És una oportunitat única per gaudir a Sant Celoni 
d'una selecció de pintures i escultures de primer nivell. A la mostra hi ha obres d'autors 
internacionals com Andy Warhol, Fernand Léger o David Hockney i d'autors espanyols 
i catalans de talla internacional, com Antonio Saura, Jorge Oteiza, Joan Miró, Antoni 
Tàpies, Josep Guinovart o Miquel Barceló entre molts d'altres. 
 
Us convidem a gaudir de la gran cultura i erudició artística d'Antonio Niebla. El 
col·leccionista i galerista és capaç de transmetre el seus coneixements de manera 
agradable i planera i, com que ha conegut i tractat personalment amb molts dels 
artistes, els sap apropar a la gent i arriba a fer-los entranyables. 
 
Hi haurà una nova visita guiada a càrrec d'Antonio Niebla diumenge 17 de maig a les 
18 h a la Rectoria Vella, amb el títol L'obra i l'espectador. 
 
El galerista Antonio Niebla estrenarà el programa “La finestra d’Antonio Niebla” 
a Punt 7 Ràdio Sant Celoni 
 
En aquests espais parlarà d’art en totes les seves vessants: tendències, artistes, 
exposicions, etc. Els primers programes els dedica a explicar l’exposició “El límit i 
l’infinit” que es pot visitar actualment a la Rectoria Vella i a la Galeria Barcelona GBN, 
al carrer Sant Pere, 14.  
 
“La finestra d’Antonio Niebla” s’emetrà els diumenges a les 21h. Posteriorment els 
podreu tornar a escoltar o descarregar al web http://www.santceloni.cat/14142 
 
 
60 persones van participar a la sortida cultural a Barcelona al Palau Güell 
organitzada per l’Ajuntament 
 
La propera sortida es farà el 9 de maig, a la vila medieval de Montblanc i al 
monestir de Vallbona de les Monges. Ja no queden places lliures!  
 
El dissabte 18 d'abril al matí, 60 persones van participar en la Sortida Cultural al Palau 
Güell i van descobrir una de les primeres obres del genial arquitecte modernista Antoni 
Gaudí. Es tracta d'un edifici magnífic, però bastant desconegut perquè queda una mica 
amagat. Es troba al començament del carrer Nou de la Rambla, pràcticament a tocar 
del final de les Rambles i va ser el primer encàrrec que el jove arquitecte Antoni Gaudí 
va rebre d'Eusebi Güell, un ric industrial, polític i mecenes, que va esdevenir el client 
més important de Gaudí (també li va encarregar el Park Güell i la cripta de l'església 
de la Colònia Güell). 
 
El palau es va construir entre 1886 i 1890. Gaudí hi introdueix una nova concepció de 
l'espai i del tractament de la llum, inspirats en l'art oriental, a més d'utilitzar detalls 
ornamentals de forja, ceràmica, vidre, pedra i fusta que li donen molta originalitat i 
palesen la riquesa de l'edifici. És un bon exemple d'arquitectura domèstica gaudiniana 
i pràcticament no ha estat modificat. El palau va ser la residència de la família Güell 
López fins que es van traslladar al Park Güell. L'any 1945 va passar a ser propietat de 
la Diputació de Barcelona i el 1984 va ser declarat patrimoni mundial per la Unesco. 
Ha estat objecte d'una restauració acurada en els darrers anys. 



 
En la propera sortida, que serà el dissabte 9 de maig, es visitarà la vila medieval de 
Montblanc i el monestir cistercenc femení de Vallbona de les Monges. Ja no queden 
places lliures!  
 
 
 
 
 
Sant Celoni acull una trobada comarcal de minyons escoles i guies Sant Jordi de 
Catalunya aquest cap de setmana  
 
300 infants de 8 a 10 anys acamparan al parc de la Rectoria Vella  
 
L’agrupament escolta i guia Erol – La Salle ha promogut que la trobada anual que fan 
entre els agrupaments de la demarcació de Vallès Oriental – Maresme es dugui a 
terme a Sant Celoni.  
   
Durant el 25 i 26 d’abril, 300 infants de 8 a 10 anys, de la branca de llops i daines, 
acompanyats d’una cinquantena de caps acamparan al parc de la Rectoria Vella de 
Sant Celoni i faran activitats diverses al mateix parc, a la zona de l’institut Baix 
Montseny, i altres punts del poble.  Tot i  que acamparan al parc de la Rectoria Vella, 
la zona dels jocs infantils es podrà utilitzar en tota normalitat. 
 
L’Agrupament Escolta i Guia Erol La Salle, una entitat que té com a objectiu l’educació 
dels infants i joves en el temps del lleure seguint el mètode escolta. Està formada per 
diferents grups d’edat, anomenats unitats o branques, i pels monitors responsables del 
grup, els caps. L’acció educativa sorgeix a partir de cinc eixos: l’amistat, el servei, la fe, 
la natura i el país. El noi/a és el protagonista del seu creixement personal a partir de la 
realització de projectes i la vivència activa de tots aquests valors. 
 
A Catalunya hi ha més de 150 agrupaments escoltes i guies i a la trobada d’aquest cap 
de setmana, hi haurà un total de 17 agrupaments: Santa M. de Palautordera, 
Matadepera, Granollers, Mataró, Tiana, Bigues i Riells, St Llorenç, Sant Cugat, 
Bellaterra, Terrassa, Sabadell, Barberà, La Garriga, Parets del Vallès i Sant Celoni.  
 
 
 
Tastet d’àrab per adults aquest dimarts 28 d’abril al Sax Sala de la mà de l’entitat 
local Al Madaa-Horitzons i dins el Pla Educatiu d’Entorn  
 
L'associació Al Madaa-Horitzons organitza un Tastet d'àrab per adults, una activitat 
dinàmica i molt interessant, amb una xerrada-taller sobre la cultura, la història, la 
gastronomia, la cal·ligrafia i la llengua àrab. 
 
La sessió comptarà amb la intervenció del sociòleg i professor de ciències polítiques 
de la UB, Xavier Torrens i de membres de l’entitat. Durant el Tastet d’àrab es realitzarà 
un punt de llibre on els assistents podran escriure els seus noms en àrab. L'activitat es 
durà a terme el dimarts 28 d'abril de les 18.30 a les 20.30 h al Centre de Formació i 
Ocupació, Sax Sala. 
 
Aquesta activitat s’emmarca en el treball de Pla Educatiu d'Entorn de Sant Celoni.  
 


