
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 5 de novembre de 2015 
 
 

• Les Festes de Sant Martí, un bon moment per conèixer la història i el 
patrimoni 

 
o L'ensenyament durant la II República a Catalunya i a Sant Celoni 

centraran les III Jornades de la Memòria històrica 
 

o 2a Jornada Micològica de la Vall d'Olzinelles  aquest dissabte 7 de 
novembre 
 

o La Fira artesana amplia activitats amb tallers per a la mainada 
 

o Inauguració de l’itinerari audioguiat pel centre de la Vila  

o Cap de setmana d’inauguracions d’exposicions: 25 anys dels 
Diables a Can Ramis i Autoretrats de Xavi Plana a la Rectoria Vella 
 

o El Correfoc canvia de recorregut: començarà al carrer Campins 
cantonada Abat Oliba i seguirà per Ramis, Santa Fe fins la plaça 
del Bestiar. Atenció a les recomanacions!  

 
• L’Ajuntament de Sant Celoni i  el punt Incorpora de la Fundació la Caixa, 

impulsen el programa Jobfriend per millorar la recerca de feina i la 
inserció laboral. Sessió informativa a Sax Sala: dimecres 11 de novembre 
de 10 a 12 h  
 

• La biblioteca l’Escorxador convida a les famílies a experimentar al voltant 
de la lectura amb els Laboratoris de lectura 

 
• El projecte Robotseny creix en municipis, escoles i també empreses del 

Baix Montseny 
• Agraïment a Raimon Puchol per 25 anys de servei com a Jutge de Pau de 

Sant Celoni 
 

• Inici dels assajos del Ball de Gitanes! 
 
 

 
 
Les Festes de Sant Martí, un bon moment per conèixer la història i el patrimoni 
 



Cap de setmana de Festes de Sant Martí a Sant Celoni amb un programa atapeït 
d’activitats diverses: espectacles de màgia, teatre, música amb Què tal?, DJ Ramon, 
Fantacles i Dr Calipso, activitats infantils, gegants, correfoc, esmorzar popular, fira 
artesana, carruatges...   activitats que ompliran el cap de setmana, dilluns i s’allargaran 
fins a la capvuitada.  
 
En el marc de les Festes es duran a terme dues jornades que tenen per objectiu donar 
a conèixer la memòria històrica local i apropar-nos al món dels bolets a partir de la 
descoberta de la Vall d’Olzinelles.  
 

L'ensenyament durant la II República a Catalunya i a Sant Celoni centraran les III 
Jornades de la Memòria històrica 

Conferències, testimonis, música, projeccions...conformen el programa de les jornades 
organitzades pel Grup de recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni, la Biblioteca 
l'Escorxador i l'Ajuntament. 

Divendres, 6 novembre 

• A les 7 del vespre, a la sala Bernat Martorell (Can Ramis) 
 
Presentació de les jornades a càrrec de Raül Garcia, regidor de Cultura i Fina 
Ferrando, historiadora i membre del Grup de Recerca de la Memòria Històrica 
de Sant Celoni 

Conferència: L’ensenyament durant la II República a Catalunya (1931-1939) 
a càrrec de Salomó Marquès, doctor en Pedagogia i professor del 
departament de Pedagogia a la Universitat de Girona. 

• A 2/4 de 9 del vespre, a les sales Ocine de l'Altrium 
Versió Original a l’Altrium, amb la projecció de la pel·lícula Las maestras de 
la República, dirigida per Pilar Pérez Solano i guanyadora del Goya a la millor 
pel·lícula documental el 2014  

Dissabte, 7 novembre 

• A les 8 del vespre, a la sala petita de l’Ateneu 
Espectacle Les sabates d’en Jaume, a càrrec de Jaume Arnella. El 
cantautor musica poemes de Josep Gual Lloberes, escrits per reflectir la seva 
experiència al front durant la Guerra Civil com a supervivent de la lleva del 
biberó. Amb la col·laboració d’Annick Puig, violí, i Rafel Sala, violoncel. 
Espectacle gratuït 

 

Divendres, 13 novembre 
 

• A les 7 del vespre, a la sala Bernat Martorell (Can Ramis) 
 
Conferència: El mestre Pallerola i els canvis de l'ensenyament públic celoní a 
l'època de la II República, 
a càrrec de Núria Amadó, pedagoga 



 
Conferència: Les escoles i l'ensenyament a Sant Celoni durant la Guerra Civil, 
a càrrec de Josep M. Abril, historiador i membre del Grup de Recerca de la 
Memòria Històrica de Sant Celoni 
 
Projecció: Testimonis de l'escola durant la II República a Sant Celoni, 
amb la participació de diversos celonins i celonines que aporten records i 
anècdotes sobre la seva infantesa 
 
Tot seguit Projecció del documental Testimonis de l’escola durant la II 
República a Sant Celoni 
Gravació i edició de Xavier Alfaras 

 
2a Jornada Micològica de la Vall d'Olzinelles  aquest dissabte 7 de novembre 
 
L’Associació cultural de la Vall d'Olzinelles amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, la Diputació Barcelona i la Parròquia de Sant Celoni organitzen la 2a 
Jornada Micolòfica de la Vall d’Olzinelles. Tindrà lloc aquest dissabte des de les 8 del 
matí fins a les 4 de la tarda.  
 

• A les 8 del matí, a l'esplanada de l'església 
Obertura de la jornada amb esmorzar popular 
Botifarra farcida de rovellons amb torrada de pagès a la brasa. Hi haurà, servei 
de barra 

• A les 9 del matí, a l'esplanada de l'església (sortida) 
Anem a buscar bolets? sortida amb Jordi Martí (micòleg) i Àlex Alonso 
(reporter fotogràfic) 
Sortida de la plaça d'Olzinelles, i a la tornada a classificació i explicació de les 
propietats dels bolets trobats a càrrec de Jordi Martí. 

• A les 11 del matí, a l'esplanada de l'església 
Demostració artesanal de cervesa Mala-pècora 

• A les 12 del migdia, a l'església de Sant Esteve 
Ofici de difunts 

• A la 1 del migdia, a l'església de Sant Esteve 
Xerrada divulgativa sobre els bolets, a càrrec d'Àlex Alonso 

• A la 1 del migdia, a l'esplanada de l'església 
Actuació del grup Montnegres 
amb la seva música folk, mentre l'arròs va fent xup, xup 

• A les 2 de la tarda, a l'esplanada de l'església 
Dinar d'arròs amb bolets 
Arròs amb bolets, pa, vi, aigua i postre. 
Preu: 10 €. Venda de tiquets a Alguer 7 (Sant Celoni) fins el divendres 6 de 
novembre al migdia. 

• A les 3 de la tarda, a l'esplanada de l'església 
Sobretaula amb Karlos Kosas 

• A les 4 de la tarda 
Cloenda de la jornada micològica a la Vall d'Olzinelles 

 
 
 
La Fira artesana amplia activitats amb tallers per a la mainada 
 



Una trentena de parades ompliran la Fira artesana de Sant Martí, que un any més 
omplirà la plaça de la Vila el dissabte i diumenge de 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre. 
Hi haurà la tradicional demostració d'oficis: bufador de vidre, ceramista, ferrer, 
teixidora, costurera, forner i altres i com a novetat, enguany també s’oferiran tallers per 
a la mainada: Bosses i llibretes de cuir i estampació de paper d’aigües i fabricació de 
guixos de colors.  
 
Inauguració de l’itinerari audioguiat pel centre de la Vila  
 
Per mitjà d’un codi QR es pot accedir a l’audio i al text sobre els 12 punts 
d’interès històric i cultural 
 
Inscripcions fins el 6 de novembre! 
 
En el marc de la celebració de les Festes de Sant Martí d'enguay, el diumenge 8 de 
novembre a les 11 del matí inaugurarem l'itinerari turístic audioguiat pel centre de Sant 
Celoni. Durant el recorregut, amb 12 punts d'interès històric i cultural, trobareu 
informació específica de cada recurs i un codi QR que us permetrà accedir a un arxiu 
de veu. A través de les narracions podreu saber quins van ser els orígens de la vila, 
interpretar els vestigis que trobem d'èpoques passades i com va evolucionar el 
municipi fins arribar als nostres dies. 
La ruta, que tindrà una durada aproximada de 2 hores, estarà guiada i finalitzarà amb 
un tastet de productes artesans al claustre de l'Oficina de Turisme. 

Cal fer la inscripció abans del 6 de novembre trucant al 93 867 01 71 o a 
www.santceloni.cat/formularis 

 
 
Cap de setmana d’inauguracions d’exposicions: 25 anys dels Diables a Can 
Ramis i Autoretrats de Xavi Plana a la Rectoria Vella  
 
Dissabte a les 6 de la tarda, 25 anys de la Pell del dimoni 
 
Del 7 al 22 de novembre a Can Ramis es podrà visitar l’exposició que repassa en 
imatges els 25 anys de la Colla de Diables de Sant Celoni. L’horari de visites és 
dissabtes, de 6 a 8 del vespre; diumenges i festius, de 12 a 2/4 de 2 migdia i de 6 a 8 
del vespre. Diumenge dia 8 de novembre a la tarda, tancada. 
 
 
Diumenge a les 12 del migdia, Darrere el mirall. Xavi Plana. Autoretrats 

El recorregut d'aquesta exposició és inevitablement vital i biològic, no cronològic, com 
s'evidencia en els primers quadres de la mostra. La resta, però, s'ordena d'una manera 
temporal: naixement, bressol, infància i adolescència (primers autoretrats). Amb la 
joventut comencen els primers còmics i il·lustracions de caire idealitzat i èpic (a la 
manera de Milo Manara, el sensual dibuixant italià). Tot seguit vénen les llibretes. Les 
llibretes eren el meu diari estètic vital, la manera d'expressar gràficament i amb textos 
tant idees i projectes (que es van fer realitat o no) com circumstàncies 
autobiogràfiques d'una certa importància -potser efímera-; tenen un deix autoparòdic 
frustrant i certes vegades autocompassiu. Després arriben els quadres més treballats, 
els collages, els simbolismes. Aquesta mena d'idealització que he esmentat abans 
pertany a un sentiment romàntic, pessimista que ha format part del caràcter que m'ha 
acompanyat gran part de la meva vida. Més tard apareixen les pictografies, les postals 
autobiogràfiques amb una visió paròdica i irònica que engloba la sexualitat, les 



frustracions, els desitjos i les pors. L'individu que veig cada dia al mirall sempre em 
pregunta, sempre em qüestiona i, moltes vegades, no sé donar-li una resposta 
convincent sobre la seva vida, les seves aspiracions i... té raó. Malgrat el camí 
recorregut, encara hi ha moltes -moltíssimes- coses a fer, a dir i a inventar. 

Es podrà visitar fins el 17 de gener a la Rectoria Vella: Dijous, divendres i dissabtes, 
de 5 a 8 del vespre. Diumenges i festius, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 
del vespre. Dies de Nadal i Cap d'Any, tancat. 

 

El Correfoc canvia de recorregut: començarà al carrer Campins cantonada Abat 
Oliba i seguirà per Ramis, Santa Fe fins la plaça del Bestiar 
 
Atenció a les recomanacions!  

Dissabte 7 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, tindrà lloc el CORREFOC 25è 
aniversari. Tornem als orígens amb la colla de Diables de Sant Celoni.  
 
S’ha canviat el recorregut! El punt de trobada dels diables i timbalers serà a la plaça de 
l’Església. El correfoc s’iniciarà al carrer Campins, cantonada Abat Oliba, i continuarà 
pels carrers següents: c. Campins, c. Ramis, c. Santa Fe i plaça del Bestiar.   
 
És molt important que el veïnat i comerciants  dels carrers per on transcorre el 
correfoc, prengueu mesures per evitar possibles danys materials: 
 

• Protegiu els vidres dels baixos dels edificis (amb fustes, cartró...) 
• Plegueu tendals 
• Tanqueu les finestres 
• Enretireu el material combustible que tingueu col·locat 
• Aparqueu els vehicles fora de l’itinerari 
• No tireu mai aigua sobre els diables que porten foc (la pólvora pot ser 

aleshores, imprevisible) 
 

Si voleu participar-hi, penseu a protegir-vos el cap, porteu roba de cotó de 
màniga/camal llarg i coll tancat, un mocador pel fum i el calçat adequat. 
 
Recordeu també, que no és aconsellable que els infants se situïn a les primeres línies, 
molt a prop del foc i que, sempre, cal adoptar una actitud correcte amb els Diables. 
 
 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i  el punt Incorpora de la Fundació la Caixa, 
impulsen el programa Jobfriend per millorar la recerca de feina i la inserció 
laboral  
 
Sessió informativa a Sax Sala: dimecres 11 de novembre de 10 a 12 h  
 
El Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Celoni i el punt Incorpora 
posen en marxa una iniciativa pionera en el territori: Jobfriend, una acció innovadora 
pensada per potenciar el procés de recerca de feina de les persones en situació d’atur 
i incrementar les possibilitats d’inserció laboral. 
 



El programa va adreçat a tothom en edat laboral, disposat/da a prendre part en grups 
d’autogestió orientats a col·laborar i ajudar-se mútuament per a trobar una ocupació, 
comptant amb una gran autonomia i iniciativa de les persones participants.    
 
Es treballa fent servir una metodologia innovadora proposada per la Consultora Vasis 
Counseil, que s’ha implantat amb èxit al Canadà i posteriorment a Europa i 
Llatinoamèrica, amb bons resultats  d’inserció laboral. 
 
Per participar al projecte cal assistir a un primera sessió informativa que tindrà lloc el 
proper 11 de novembre de 2015, de 10 h a 12 h, a Sax Sala, i en cas de continuïtat, 
fer-ho també a les jornades de treball dels dies 12 i 13 de novembre, en horari intensiu 
de 10 h a 17 h. Posteriorment, es constituiran  grups, amb el  compromís de trobar-se 
dos cops per setmana per portar a terme les actuacions pactades. 
 
Per notificar l’assistència a la sessió informativa, cal  trucar al 638145149 (Eva) o 
enviar correu electrònic a eserrat@gentis.org 
  
 
 
 
La biblioteca l’Escorxador convida a les famílies a experimentar al voltant de la 
lectura amb els Laboratoris de lectura 
 
La biblioteca l'Escorxador de Sant Celoni s’ha sumat als Laboratoris de lectura, una 
iniciativa que convida a les famílies a experimentar al voltant de la lectura, entesa en el 
sentit més ampli del terme: llegir amb tots els sentits, la lectura d'imatges i sons, la 
creació literària com un joc, la imaginació poètica com a forma artística. La iniciativa va 
sorgir el 2010 a la biblioteca Roca Umbert de Granollers i poc a poc s’hi ha sumat 
biblioteques públiques d'arreu del territori. 
 
A Sant Celoni, la programació de laboratoris de lectura començarà aquest mes de 
novembre, i les sessions seran el segon o tercer dissabte de mes,  de les onze a dos 
quarts d’una a la sala infantil de la biblioteca, l'activitat serà gratuïta. Cada laboratori 
està destinat a una franja d'edat en concret que pot ser diferent d'una sessió a una 
altra i els infants sempre hauran d'anar acompanyats d'un adult. 
 
La programació fins a final d'any: 
 
- Dissabte 14 de novembre d’11 a 12.30 h: "Poesia amb els cinc sentits" a càrrec de 
Mariona Prats, per infants de 6 a 10 anys. 
Les inscripcions s'obriran via web el dimecres dia 4 de novembre. 
 
- Dissabte 12 de desembre d’11 a 12.30 h: "El ninot de neu" a càrrec de Teresa 
Masnou, per infants de 4 a 9 anys. 
Les inscripcions s'obriran via web el dimecres dia 2 de desembre. 
 
 
 
El projecte Robotseny creix en municipis, escoles i també empreses del Baix 
Montseny 

 
El projecte Robotseny -per potenciar el  treball científic  i  la  robòtica a  les aules‐   s’amplia 
aquest curs a les escoles i empreses d’altres municipis del Baix Montseny: Campins, 
Santa Maria de Palautordera, Gualba, Riells i Viabrea, Breda, Hostalric i Vallgorguina i  



a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i de cicles formatius i batxillerat.  Dijous 29 d’octubre  es va 
fer una reunió amb les empreses implicades del Baix Montseny a qui es va explicar el  
repte que tindran els alumnes durant aquest curs i es van mostrar els robots que es 
construiran amb els alumnes. A diferència de l’any passat, enguany els nois i noies 
hauran de resoldre diferents reptes que afecten la mobilitat i accessibilitat de les 
empreses dels polígons del Baix Montseny. Durant tot el mes de novembre, les 
empreses interessades a sumar-se al Robotseny podran concretar la seva 
col·laboració en el projecte. 
 
L’objectiu de Robotseny és inspirar als joves l’interès per la ciència i la tecnologia i 
promoure una xarxa de professorat del Baix Montseny interessat en aquests àmbits.  
Abans d’implementar el projectes a les aules, durant els mesos d’octubre, novembre i 
desembre, mestres i professors de tots els centres educatius implicats participaran en 
un dos cursos de formació dins del Pla de Formació de Zona del Centre de Recursos 
Pedagògics.  + informació: www.robotseny.cat 
 
 
 
Agraïment a Raimon Puchol per 25 anys de servei com a Jutge de Pau de Sant 
Celoni 

Després de 25 anys de servei i dedicació a la justícia de pau de Sant Celoni, Raimon 
Puchol es jubila. Fa uns dies, l'alcalde Francesc Deulofeu, en nom de l'Ajuntament i 
del Jutjat de Pau de Sant Celoni li va lliurar una placa en reconeixement a tants anys 
de treball i en agraïment a la seva plena dedicació. 

Raimon Puchol ha estat el Jutge de Pau de Sant Celoni des del 16 de maig de 1990 
fins l'1 de novembre de 2015. 

Moltes gràcies per tants anys de servei! 

 
 
Inici dels assajos del Ball de Gitanes! 

L’assaig de la Colla del Ferro comença dijous, dia 5 de novembre, a les 10 del vespre 
a la sala gran de l’Ateneu. Els que hi vagin per 1r o 2n any o vulguin repassar punts la 
trobada és a les 9 del vespre a la  mateixa sala. 

La Colla del Filferro Petits comença diumenge, dia 15 de novembre, a les 6 de la 
tarda a la pista coberta del Camp Municipal d’Esports. 

La Colla del Filferro Grans comença diumenge, dia 15 de novembre, de 5 a 6 de la 
tarda a la pista coberta del Camp Municipal d’Esports. 

Tots els nens i nenes que vulguin ballar han d'anar amb parella i ballaran amb la 
parella que portin. Els que hi vagin per primera vegada cal recordar que s'ha de tenir 
més de 7 anys o estar fent el 2n curs de primària 

Recordeu, diumenge 7 de febrer, Carnaval! 

Informació del calendari d’assajos a: www.gitanessantceloni.cat 


