
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 6 de maig de 2015 
 
 
 

• Cinc alumnes de l'Institut Baix Montseny viatjaran aquesta setmana a 
Mauthausen als actes de commemoració de l'alliberam ent del camp 
 

• Prop de 70 persones participen al Tastet d'àrab org anitzat per l'entitat 
Almadaa Horitzons. Aquesta entitat celonina treball a per la convivència 
en el respecte entre cultures, la integració partic ipativa en la societat i el 
foment dels intercanvis culturals 

 
• Anna Calvo, Núria Alfaras i Sandra March ompliran l ’Ateneu de música 

popular d’arreu del món aquest dissabte a les 20 h 
 

• Xerrada sobre els territoris surers aquest dissabte  a les 11 a l’Oficina de 
Turisme 

 
• Can Ramis inaugura aquest dissabte l’exposició Parelles artístiques  per 

lluitar contra l’estigma que pateixen els malalts m entals 
 

• Maridatge de literatura i vins dijous 14 de maig a la Biblioteca en el marc 
de la campanya Sabors literaris 
 

• Del 13 al 20 de maig, inscripcions a la sortida cul tural als museus Cau 
Ferrat i Maricel de Sitges organitzada per l’Ajunta ment. La sortida tindrà 
lloc el dissabte 30 de maig i té un preu de 13 euro s 
 

• La celonina Louise Brown,  2a a la COPA CAT d'Esquí  de Fons 
 
 
 
Cinc alumnes de l'Institut Baix Montseny viatjaran aquesta setmana a 
Mauthausen als actes de commemoració de l'alliberam ent del camp  
 
Acompanyaran a l'Amical Mauthausen a la trobada que els diversos col·lectius de 
persones que van patir i morir als camps, preparen per commemorar-ne el 70è 
aniversari de l'alliberament  
 
Del 8 a l’11 de maig, cinc alumnes de l'Institut Baix Montseny, acompanyats per una 
professora del Seminari de Geografia i Història, viatjaran amb l'Amical Mauthausen a 
aquest camp de concentració nazi, per participar a la commemoració del 70è 
aniversari de l'alliberament del camp al costat de les delegacions de tots els països i 
col·lectius que hi van patir i morir.  Aquest és el tercer any que hi participa l'Institut Baix 
Montseny i novament es compta amb una subvenció de l'Ajuntament de Sant Celoni. 



L'objectiu del viatge és que, a la tornada, els alumnes expliquin la seva experiència a 
totes les escoles de Sant Celoni, per tal de poder compartir-ho i participar en la tasca 
de sensibilització, per donar testimoni i ajudar a conscienciar els joves de que cal estar 
alerta per evitar barbàries com les que van cometre els nazis, i ser conscients del que 
significa el rebrot dels feixismes amb l'aparició de partits d'extrema dreta a Europa. 
 
 
Prop de 70 persones participen al Tastet d'àrab org anitzat per l'entitat Almadaa 
Horitzons  
 
Aquesta entitat celonina treballa per la convivènci a en el respecte entre cultures, 
la integració participativa en la societat i el fom ent dels intercanvis culturals 
 
 
Prop de 70 persones van participar el passat 28 d'abril de 2015, en el marc de les 
festes de Sant Jordi, a l'activitat "Tastet d'àrab" organitzada per l'entitat Almadaa 
Horitzons. A més de donar a conèixer els seus projectes, els membres d'Almadaa 
Horitzons van explicar als assistents les característiques principals de l'alfabet i de la 
llengua àrab, una llengua que parlen més de 225 milions de persones i que és una de 
les 6 llengües oficials de l'ONU. 
 
Van destacar l'esperit acollidor com un valor molt significatiu al món 
àrab.  L'acolliment és molt valorat, es tracta de donar i oferir el millor d'un mateix i de la 
casa. És un costum de molts països i part de llur estil de vida, barallar-se per convidar 
a una altra persona a dinar, per hostatjar-la, per pagar el compte del sopar... Van 
parlar del fet migratori com d'una doble cultura, d'arrels transplantades a una altra 
terra, d'una herència que es conserva tot integrant-se... però sense oblidar que els 
éssers nascuts aquí i que viuen allà no són d'enlloc. També, van fer una pinzellada 
d'alguns dels trets característics de l'arquitectura, música, dansa, vestimenta i 
gastronomia dels principals països del món àrab. 

A l'activitat va participar Xavier Torrens , sociòleg i professor de ciència política a la 
UB, que va parlar del munt d'orígens culturals diferents de la majoria d'objectes, 
activitats i conceptes que utilitzem cada dia. També, va exemplificar, amb un relat curt 
amb 51 arabismes, el munt de paraules del català que provenen de l'àrab. No podríem 
entendre el català actual, sense la influència de la llengua àrab. L'activitat va finalitzar 
amb un taller de punts de llibre on els participants van poder escriure el seu nom en 
l'alfabet àrab i van poder degustar un te amb pastes àrabs. 

Els projectes que estan duent a terme actualment:  

- Projecte Alif: Classes d'àrab adreçades a tots els infants del municipi, de 5 a 16 anys, 
que vulguin aprendre l'àrab acadèmic. Aquestes classes es duen a terme 2 cops a la 
setmana al col·legi La Salle. Els mestres voluntaris del projecte Alif duen a terme una 
formació continuada a les trobades pedagògiques del Pla Educatiu d'Entorn. 

- Projectes dones-mares: Vol aconseguir la participació femenina en les activitats dels 
infants del projecte Alif, col·laborant conjuntament i creant un espai d'intercanvi 
lingüístic. 

Algunes de les activitats que s'han dut a terme en el marc d'aquests dos projectes són 
l'excursió amb famílies i alumnes a Santa Fe i el Turó de l'Home, la pintada de 
màscares per celebrar el Carnestoltes o la plantada de verdures a l'hort municipal. 
Aquestes activitats ajuden a consolidar els aprenentatges de l'aula. 



Els objectius de l'entitat Al Madaa Horitzons són  fomentar la convivència en el 
respecte entre cultures, promoure la integració participativa en la societat, fomentar els 
intercanvis culturals, organitzar activitats lúdiques que incideixin en la promoció de la 
sociabilitat i promoure la llengua i cultura àrab. Podeu trobar més informació sobre 
l'entitat i les activitats que organitza a www.facebook.com/almadaahoritzons i 
a www.almadahoritzons.blogspot.com.es 
 
 
 
 
Anna Calvo, Núria Alfaras i Sandra March ompliran l ’Ateneu de música popular 
d’arreu del món aquest dissabte a les 20 h  
 
Dins la programació A l’Ateneu, aquest dissabte, a les 8 del vespre actuarà el grup 
Zing, format per  Anna Calvo al  violí, Núria Alfaras  a l’acordió i Sandra March a la  
guitarra i percussions. 
 
Zing neix l’any 2010, a partir del desig de conèixer, gaudir i difondre la música popular 
d’arreu del món. El repertori ofereix un assortiment de música de països i estils variats, 
la majoria de la mediterrània i de l’est d’Europa, música klezmer (jueva), grega, de 
Macedònia, d’Israel, de Bulgària, de Balears i, com no, de Catalunya. 

L’entrada general val 10 euros i 8 euros amb el carnet de la Biblioteca, menors de 14 
anys i majors de 65. Es pot comprar l’entrada on-line a www.santceloni.cat/alateneu . 
Presencialment al Centre Municipal d'Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, 
de 10 a 13h i de 17 a 20h, o a les taquilles del teatre, una hora abans de l'espectacle. 

Aquest espectacle està inclòs en la promoció Teatre i forquilla i permet gaudir de 
l’espectacle més el sopar a 19 euros en el cas de les pizzeries i a 25 euros en els 
restaurants. Consulteu la promoció a www.santceloni.cat/alateneu 

 
 
Xerrada sobre els territoris surers aquest dissabte  a les 11 a l’Oficina de Turisme  
 
Dissabte, 9 de maig de 2015 a les 11 matí tindrà lloc a l’Oficina de Turisme de Sant 
Celoni  (carrer Major, 53) una xerrada divulgativa sobre els Territoris surers a càrrec de 
Josep Capellà, expert en Turisme i Desenvolupament local i coordinador de Retecork. 
La xerrada acompanya el material de l'exposició que aquests dies es pot veure a 
l’Oficina de Turisme sobre l’activitat surera a Catalunya i que patrocina Retecork 
(Xarxa Europea de Territoris Surers), a la qual Sant Celoni està adscrita. 
 
 
Can Ramis inaugura aquest dissabte l’exposició Parelles artístiques  per lluitar 
contra l’estigma que pateixen els malalts mentals  
 
 
Aquest dissabte a les 19 h s’inaugura a Can Ramis l'exposició Parelles artístiques, 17 
obres d’art elaborades entre 17 parelles formades per una persona usuària dels 
serveis de salut mental de la comarca i un artista professional de la zona, amb la 
finalitat de lluitar contra l'estigma que pateix aquest col·lectiu.  
 
L’exposició està constituïda per un conjunt de 17 obres artístiques (pintures, 
fotografies, escultures, etc.) elaborades per 17 parelles artístiques del Vallès Oriental i 
també del Baix Montseny (Sant Celoni, Gualba, Palautordera). Entitats com la Clau  



han donat suport al projecte projectant al juny de l’any passat el documental del 
projecte “Carinyoteràpia” i obrint-lo al seu col·lectiu d’artistes. 
 
Montse Galera, terapeuta ocupacional del SRC de Granollers, explica que és 
“gratificant” veure el vincle que s’estableix entre l’artista professional i l’usuari del 
servei de rehabilitació en salut mental i la satisfacció que experimenten ambdues parts 
tant amb el procés, “que és allò realment important”, com amb la qualitat del resultat 
final. 
 
La Taula de Salut Mental del Vallès, sota la coordinació del Servei de Rehabilitació 
Comunitària (SRC) de Granollers, gestionat per Benito Menni CASM de Germanes 
Hospitalàries, gestiona l’exposició itinerant de les obres de la 9a edició de “Parelles 
artístiques”.  
 
Usuaris i artistes han treballat en el projecte des del mes de gener de 2014 -quan es 
va establir el primer contacte entre les diferents parelles artístiques- fins al juliol passat 
–quan es van entregar les obres-. Les trobades per a la realització de les peces es 
duien a terme en espais propis de l’artista o comunitaris (centres cívics, etc.),a fi que 
l’usuari desvinculés aquesta activitat del seu procés rehabilitador en el servei. “La 
metodologia que s’utilitza permet que l’usuari se senti d’igual a igual amb l’artista i 
pugui expressar-se amb llibertat, millorar la seva autoestima i desenvolupar tot el seu 
potencial”, afirma Galera.  
 
Les obres s’aniran exposant al llarg d’un any per diferents indrets de la comarca on 
podran ser adquirides pels visitants. Aquelles que no es venguin en les exposicions es 
subhastaran en un acte obert a tothom. Així,els donatius que es recullin fins a l’octubre 
de 2015 serviran per poder donar continuïtat a la iniciativa. 
 
L’exposició de Sant Celoni es pot veure fins al 24 de maig els dijous de 6 a 8 dissabtes 
de 6 a 8, diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre.  
 
Més informació a  www.parellesartistiques.cat  
 
 
Maridatge de literatura i vins dijous 14 de maig a la Biblioteca en el marc de la 
campanya Sabors literaris  
 
 
Dijous 30 d'abril a les 7 de la tarda a la Biblioteca l’Escorxador tindrà una activitat 
anomenada Vinoteca: maridatge de poesia i tast de vins en el marc de la campanya 
Sabors Literaris que promouen Sant Celoni Cuina, l’Ajuntament i la Biblioteca 
l’Escorxador.  L'escriptor Miquel Martín ha fet la tria dels textos tenint en compte les 
característiques dels vins d'Empordàlia que es degustaran i que la somelier Alba Sala 
comentarà. L'activitat s'arrodonirà amb la lectura de textos per part de l'actriu Olga 
Cercós. Per poder-hi assistir, cal inscripció prèvia a la Biblioteca o per Internet.  
 
 
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  
 

 
 
Del 13 al 20 de maig, inscripcions a la sortida cul tural als museus Cau Ferrat i 
Maricel de Sitges organitzada per l’Ajuntament  
La sortida tindrà lloc el dissabte 30 de maig i té un preu de 13 euros 
 
Del 13 al 20 de maig estaran obertes les inscripcions per participar a la Sortida cultural 
que organitza l'Ajuntament el dissabte 30 als museus Cau Ferrat i Maricel de Sitges. 
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 13 de maig  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 2 del 
migdia. El preu inclou el viatge amb autocar i la visita guiada als museus Cau Ferrat i 
Maricel. El Cau Ferrat va ser la casa-taller del pintor i escriptor modernista Santiago 
Rusiñol. El Maricel aplega una col·lecció que va des del romànic a les avantguardes. 
Ambdós museus han estat reformats recentment.  

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. 

Podeu consultar tot el programa de sortides a www.santceloni.cat/sortidesculturals 
 
 
 
 
La celonina Louise Brown,  2a a la COPA CAT d'Esquí  de Fons  
 



Louise Brown ha finalitzat 2a en la classificació general final de la 10a Copa Catalana 
d’Esquí de Fons. L’esquiadora celonina, representant als Montseny Maasais-CESC, ha 
rebut el reconeixement de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, al finalitzar en la 
segona posició general de la Copa.  
  
Louise va guanyar la cursa Andorra Fons disputada a les pistes andorranes d’esquí de 
La Rabassa i va arribar en 2a posició a la Marxa Pirineu, disputada entre les pistes 
d’esquí de Lles i Aransa. 
 
 
 
 
 
 


