
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dimecres, 29 d’abril de 2015 
 
 

• El  IV Festival de Poesia aplegarà a Sant Celoni les veus de Pau Riba, 
Ivette Nadal,  Josep Pedrals i molts altres. Patrícia Bargalló homenatjarà 
la poesia de Patrícia Heras 
 

• Arriba la 37ª edició de MineralExpo a Sant Celoni, la Fira de de minerals 
més antiga de l’Estat espanyol. Diumenge de 10 a 19 h al Teatre Ateneu 
amb actes culturals, tallers per a totes les edats, exposicions, travessa 
mineralògica, premis... organitzat pel Grup Mineralògic Català 
 

• Pep Salsetes presentarà el seu llibre La cuina dels vallesans: receptes i 
productes de la terra en el marc de la campanya Sabors literaris. Serà 
dijous 30 d'abril, a les 7 de la tarda a la Biblioteca l’Escorxador 
 

•  Els alumnes del Soler de Vilardell han fet parada al mercat per vendre els 
productes de la seva cooperativa 
 

• Avui dimecres, 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 
 

• Les activitats d'estiu 2015, a punt per a les inscripcions! Es publica una 
Guia amb l'oferta d'activitats i casals d'11 entitats del municipi 
 

• Joc de llengua i enginy als comerços de Sant Celoni : Endevina’l!. 
Organitzat per l’Oficina de Català, el Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Sant Celoni i Òmnium Cultural Baix Montseny 
 

• 300 timbalers i diables de 10 municipis participen amb el seu bestiari a 
l’exposició i cercavila organitzada per la Colla de Diables  
 

• La  IV Trobada de gegants de les escoles de Sant Celoni va aplegar prop 
de 900 persones 
 

• Sant Jordi concorregut a la Batllòria  
 

• El Club Triatló Baix Montseny busca voluntaris per a la Ironman 
 

• Pau Gasol felicita el Sant Jordi per la xarxes socials al costat de l’obra del 
pintor gòtic celoní Bernat Martorell 
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fòssils i elements relacionats amb la natura, on els visitants poden trobar actes 
culturals, exposicions, tallers, presentacions de llibres i, alhora, comprar ja sigui peces 
de col·lecció (fòssils i minerals) com elements de guarniment i gemmes fetes de 
matèries minerals (collarets, polseres, pedres naturals tallades…). Destaca també el 
concurs per l’elecció de les millors peces o jugar a la “Travessa Mineral” amb premi pel 
màxim encertant. 
Aquest esdeveniment, organitzat pel Grup Mineralògic Català amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, es farà diumenge 3 de maig de les 10 a les 19 h al Teatre Municipal 
Ateneu. 

 
 
Horaris 

• De 10 a 13 h: Travessa mineralògica. 

• De 11 a 12:30 h: Taller iniciació a la mineralogia a càrrec de Joan Manuel Ybarra i Pep 
Ignacio. 

• De 11 a 12 h: Taller radiactivitat i fluorescència a càrrec de Carles Díez. 

• De 12 a 12:30 h: Presentació llibre Miguel Calvo "Minerales y minas de España vol. VII 
a la Sala Petita. 

• A les 13 h: Lliurament de premis per part del Batlle de Sant Celoni i del President del 
GMC. (Travessa i millors peces fira) 

 

Continguts 

• Taller iniciació a la mineralogia: S'ensenyen les propietats dels minerals tenint com a 
base els nostres sentits (vista -color, forma-, olfacte -olor a ous podrits del sofre-, tacte 
-suavitat del talc- i gust -salabror de l'halita, amargor de l'epsomita-). També mostrem 
propietats com la birefringència, el magnetisme, la densitat, la ratlla, la duresa, 
l'exfoliació, ...). Tot això podent 'tocar' els minerals. Aquí volem que els menuts i els 
grans 'toquin' els minerals, a diferència de les parades de minerals, on sovint no es 
poden tocar. Als participants se'ls obsequiarà amb un mineral de regal. 

• Taller minerals radiactius: En el taller, s’introduirà en les propietats i característiques 
generals dels minerals, de la seva fluorescència, i en especial es parlarà dels minerals 
d'urani i les seves propietats radioactives, tot fent assajos per comprovar algunes de 
les característiques de la radioactivitat utilitzant comptadors Geiger i filtres, entre 
altres. També es parlarà sobre com col•leccionar minerals radioactius i quines 
precaucions cal tenir en la seva manipulació. 

• Travessa mineralògica: 
1 Premi de 16 anys en endavant de 100 euros per a comprar el que es vulgui a la fira. 
1 Premi per menors de 16 anys de 50 euros  per a comprar el que es vulgui a la fira. 
1 Premi per menors de 16 anys de 30 euros  per a comprar el que es vulgui a la fira. 
Premis a les millors peces de la Fira pels expositors 
Premi a la millor peça catalana de la Fira consistent en una placa amb els escuts de 
Sant Celoni i del Grup Mineralògic Català 
Premi a la millor peça de la Fira consistent en una placa amb els escuts de Sant Celoni 
i del Grup Mineralògic Català 



 
 
 
Pep Salsetes presentarà el seu llibre La cuina dels vallesans: receptes i 
productes de la terra en el marc de la campanya Sabors literaris 
 
Serà dijous 30 d'abril, a les 7 de la tarda a la Biblioteca l’Escorxador 
 
Dijous 30 d'abril a les 7 de la tarda tindrà lloc la presentació del llibre La cuina dels 
vallesans: receptes i productes de la terra a càrrec del seu autor Pep Salsetes en el 
marc de la campanya Sabors Literaris que promouen Sant Celoni Cuina, l’Ajuntament i 
la Biblioteca l’Escorxador. L’acte es farà a la biblioteca amb la col·laboració de la 
llibreria Alguer 7.  
 
Des del dia de Sant Jordi i fins al 31 de maig, 7 restaurants del municipi ofereixen 
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 tenen 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. 
 

Tota la informació a www.santceloni.cat/saborsliteraris 
 

 
 
Els alumnes del Soler de Vilardell han fet parada al mercat per vendre els 
productes de la seva cooperativa  
 
Els alumnes de 5è d'Educació Primària de l'escola Soler de Vilardell han venut els 
productes elaborats per la seva pròpia cooperativa aquest dimecres al mercat 
setmanal. La cooperativa fictícia, que han anomenat SEC 5, es dedica a la fabricació i 
venda de marcs de fotos, punts de llibre, clauers, capses màgiques, porta llapis i 
bossetes d'olor. Amb la venda al mercat, que han situat a la plaça de la Vila, esperen 
recuperar la inversió inicial.  



Durant aquest curs els alumnes de 5è participen en el projecte d'innnovació 
pedagògica: Cultura emprenedora a l’escola, que el Soler de Vilardell imparteix 
per segon any consecutiu. L'objectiu és  promoure l´esperit emprenedor, fomentar les 
competències i els valors de l'emprenedoria a través de la creació i la gestió d´una 
cooperativa. Els alumnes han hagut de constituir una cooperativa fictísia seguint tots 
els passos d'un context real: la constitució, l'elecció del producte, la imatge corporativa, 
l'anàlisi de mercat, producció i venda en un mercat local i l'aportació dels beneficis a 
projectes socials. En aquest cas han format una cooperativa anomenada Sec5, que 
són les sigles de Soler, Eva que és el nom de la tutora, C de cooperativa i el número 5 
de cinquè. 
 
Aquest projecte innovador, promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament, 
implica la comunitat educativa i el contacte amb les entitats i empreses del territori, 
facilitant la integració de l'escola a a l'entorn. 

Fa uns dies, van visitar l’emissora municipal Punt 7 ràdio per explicar el projecte. 
Podeu escoltar l’enregistrament a www.santceloni.cat/radioalacarta 

  

 
Avui dimecres, 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.   

 



Les activitats d'estiu 2015, a punt per a les inscripcions! 
 
Es publica una Guia amb l'oferta d'activitats i casals d'11 entitats del municipi 
 
Les entitats ja tenen a punt el seus casals per tal que els nens i nenes del municipi 
puguin gaudir d'un estiu ple d'emocions i experiències. Totes comparteixen unes línies 
de treball consensuades amb l'Ajuntament: 

• Oferta de casals atractiva i variada i amb caire educatiu, dirigida a infants i joves, que 
promogui el seu creixement personal i respongui als diferents interessos d’aquests i a 
les necessitats de les famílies de conciliar la vida laboral i familiar. 

• Ajuts per famílies, amb situació econòmica i/o social precària, perquè qualsevol infant 
o jove del municipi pugui gaudir d’activitats d’estiu que contribueixen al seu 
enriquiment i creixement personal. L’Ajuntament de Sant Celoni, a més a més dels 
ajuts, col·labora econòmicament amb el servei de vetllador o vetlladora per aquells 
nens amb necessitats educatives específiques que així ho requereixin. 

Les entitats que formen part de la Guia d’estiu 2015 són les següents: AFADIS Baix 
Montseny, AMPA Escola Soler de Vilardell, AMPA Institut Escola La Tordera, 
Associació de creatius plàstics Jorca, Club  Bàsquet Sant Celoni, Club Esportiu Sant 
Celoni,  Club Tennis Sant Celoni, Col·legi Cor de Maria, Col·legi La Salle, Penya 
Barcelonista Sant Celoni  i Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes. 

Podeu consultar la guia a: www.santceloni.cat/publicacions 

 
 
Joc de llengua i enginy als comerços de Sant Celoni : Endevina-l! 
 
Organitzat per l’Oficina de Català, el Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Sant Celoni i Òmnium Cultural Baix Montseny 
 
Què col·lecciones? Què hi has plantat, aquí? Com vols el cafè? Aquestes són algunes 
de les preguntes que s’han de respondre, amb l’ajuda dels jeroglífics que es troben 
des del 17 d’abril i fins al 2 de juny a establiments de Sant Celoni. 
 
Per participar tan sols cal que entrar al comerç, rumiar una resposta, emplenar la 
butlleta i dipositar-la a l’urna que hi ha a la botiga. 
 
El dissabte 6 de juny, durant la Fira del Loni, a les 19 h, a la Sala Bernat Martorell, es 
farà el sorteig públic. Els guanyadors comptaran amb un val espectacle + sopar en una 
pizzeria per a 2 persones (promoció Teatre i forquilla) de la programació de la tardor 
de 2015 A L’ATENEU. 
 
 
 
300 timbalers i diables de 10 municipis participen amb el seu bestiari a 
l’exposició i cercavila organitzada per la Colla de Diables  

La Colla de Diables va organitzar dissabte a la tarda una exposició i cercavila de 
Bestiari de foc com un dels actes de celebració del seu 25è aniversari. Hi van 
participar unes 300 persones entre diables i timbalers vinguts de Sant Perpètua de la 
Mogoda, Montcada i Reixac, Blanes, Caldes d’Estrac, Montornès del Vallès, Llinars, 
Malgrat, Canyelles, Mataró i Sant Celoni.  



El Bestiari que portaven va atreure l’atenció de molts assistents: Canyelles – víbria 
voladora llacunalba, Caldes d’Estrac – astharoth, Blanes – el grill, Montornès del 
Vallès – el caballot, Malgrat – ratpenat infernal, Montcada i Reixac drac Joan, Santa 
Perpètua de la Mogoda – drac pepa, Mataró – el basílisc, Llinars – el corb borni, Sant 
Celoni – el drac de Vilardell i el tritó del Montseny.   

  

La  IV Trobada de gegants de les escoles de Sant Celoni va aplegar prop de 900 
persones  

El dissabte 25 d’abril, prop de 900 persones es van aplegar al pati de La Salle Sant 
Celoni amb motiu de la IV Trobada de Gegants de les Escoles de Sant Celoni. Aquest 
acte, que s’emmarcava en les festes de Sant Jordi, cada any convoca  les escoles del 
municipi amb un gran ambient de festa, participació i germanor entre totes elles.  
 
Aquesta vegada, acompanyant als gegants de La Salle i l’Erol, hi havia els gegants de 
les escoles Cor de Maria, Avet Roig, Josep Pallerola, Soler de Vilardell, La Tordera, el 
Blauet i la ludoteca 3 de Nou. Per fer el ple de la trobada, també hi havia els gegants 
de Sant Celoni. 
 
La celebració va començar amb la plantada que es va realitzar a la plaça de la vila, i 
posteriorment, es va fer una animada cercavila cap a l’escola. En arribar, hi havia 
berenar per a tothom, l’actuació del grup celoní Mr & Mrs Jones, tallers i inflable per als 
menuts, i per acabar l’acte, una ballada conjunta de tots els gegants. 
 
Com a detall de record de la trobada, es va lliurar una serigrafia numerada amb el 
motiu del cartell commemoratiu, obra original de l’artista Xavier García (Garci), amb 
una tirada de 25 exemplars. Per finalitzar l’acte es va passar el relleu per a la propera 
trobada a l’Institut escola La Tordera, que de ben segur farà una celebració ben lluïda 
el curs vinent. 
 
Finalment, des de la Colla de La Salle, agraeixen a tots els participants la seva 
assistència i sobretot a tots els que van fer possible aquesta trobada: des de la colla 
gegantera que n’ha estat al capdavant amb l’organització, a l’escola, l’Amipa, l’Erol, els 
mestres i professors implicats, els pares, mares i alumnes col·laboradors, a l’Ares 
(espai lúdic), als Mr & Mrs Jones i totes les colles participants.  
 
 
Sant Jordi concorregut a la Batllòria  
 
El dia de Sant Jordi, el pati de l’escola Montnegre es va omplir d’inflables que van fer 
gaudir de valent als intants. Aquells que tenien ganes de fer un treball més minuciós 
van poder participar a un taller de punts de llibre. A la tarda, al mateix pati de l’escola,  
es va celebrar una classe oberta de zumba per a grans i petits, organitzada per 
l’AMPA.  
 
Dissabte 25 d’abril, un escamot de Miquelets va ser l’encarregat d’arriar la bandera de 
Sant Jordi que aquesta setmana oneja a la Batllòria. i , després d’hissar l’estelada es 
van disparar unes salves, fent tota una recreació històrica. La Batcolla, van preparar a 
continuació una botifarrada per a un centenar de persones que es va celebrar al 
mateix les Escoles. 
 



Diumenge  va tenir lloc la visita al Pla d’en Lloró que si bé va aplegar pocs participants, 
va ser molt sorprenent pels qui van poder descobrir al costat de la Batllòria, un paratge 
natural molt interessant. 
 
 
El Club Triatló Baix Montseny busca voluntaris per a la Ironman 
 
El proper 17 de maig tindrà lloc  la Ironman, triatló de mitja distància que passarà per 
Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera. Des del Club 
Triatló Baix Montseny col·laboren amb l'organització reunint els voluntaris necessaris 
pel seu pas per Sant Celoni. Per aquest motiu, fan una crida perquè tothom qui ho 
desitgi s'apunti a participar com a voluntaris. Per fer-ho, cal contactar via correu 
electrònic a info@triatlobaixmontseny.org abans del 9 de Maig. 

Podeu trobar més informació de l'esdeveniment al web de la prova: www.ironman.com. 

Gràcies per col·laborar! 

 
 
 
 
Pau Gasol felicita el Sant Jordi per la xarxes socials al costat de l’obra del pintor 
gòtic celoní Bernat Martorell  
 
En Pau Gasol ha enviat a través de les xarxes socials la seva felicitació de Sant Jordi 
amb una foto seva davant el "Sant Jordi matant el drac" del pintor gòtic celoní Bernat 
Martorell, que es conserva a l'Art Institute de Xicago.  És una bona manera per donar a 
conèixer aquesta extraordinària pintura i divulgar l'obra del nostre artista més 
internacional, que pintava retaules en el segle XV.  


