
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Divendres 2 de juny de 2017 
 
 
 

• Vine a divertir-te aquest dissabte a Sant Celoni. El Dia d’en Loni omplirà el 
centre de la vila d’activitats i serveis per a infants i joves. Novetat: espai 
jove amb simuladors de Fórmula 1 i rocòdrom 

• La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte l’exposició Recordant les 
festes del barri de la Força. 1967-1971 

• La Generalitat guardona la Colla del Ferro pel 250è aniversari del Ball de 
Gitanes de Sant Celoni 

 
• El grup Folk o barbàrie, guanyador del Sant Celoni Sona! 2017. Felicitats! 

 
• El teixit associatiu va omplir els carrers del centre de la vila en la Mostra 

d'Entitats 
 

• Vídeos guanyadors del concurs escolar per commemorar el Dia Mundial 
sense Fum 
 

• El servei per a facilitar traspassos d'empreses informa d'una nova oferta a 
Sant Celoni 
 

• Una seixantena de celonins descobreixen dos tresors del Baix Empordà a 
la darrera Sortida cultural 
 

• Obertes les inscripcions a la XXXVI Copa Futbol Sala de Sant Celoni, que 
organitza l'Ajuntament 
 

• El veterà atleta celoní Albert Galín aconsegueix un rècord estatal em 20 
km Marxa en pista 

 
• Inaugurat el "Racó de la Pau" a Sant Martí del Montnegre 

 

 

 
Vine a divertir-te aquest dissabte a Sant Celoni 
El Dia d’en Loni omplirà el centre de la vila d’activitats i serveis per a infants i 
joves 
Novetat: espai jove amb simuladors de Fórmula 1 i rocòdrom 

Inflables aquàtics, contes, tallers, rucs, simuladors de Fórmula 1, rocòdrom,  
espectacles, trenet, joc de pistes, botigues al carrers... tot situat al centre de la Vila, 



entre la plaça Comte del Montseny, plaça de l’Església, plaça de la Vila i plaça del 
Bestiar.  Consulteu el detall del programa a www.santceloni.cat/loni 

 

La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte l’exposició Recordant les festes del 
barri de la Força. 1967-1971 

La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte a les 7 de la tarda l’exposició Recordant les 
festes del barri de la Força. 1967-1971 organitzada pel Centre d’Estudis i 
Documentació del Baix Montseny-Montnegre amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Sant Celoni. L’exposició es podrà visitar fins el 16 juliol.   

Horaris: 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. 

Visita comentada de l’exposició amb la participació de veïns del barri: dissabte 8 de 
juliol a les 6 de la tarda 

 

La Generalitat guardona la Colla del Ferro pel 250è aniversari del Ball de Gitanes 
de Sant Celoni 

La Colla del Ferro del Ball de Gitanes de Sant Celoni ha rebut el reconeixement als 
seus 250 anys d'història en el marc dels actes de commemoració del Dia de 
l'Associacionisme Cultural, que es va dur a terme a la seu l'Orfeó Martinenc de 
Barcelona l'1 de juny. 

La presidenta de l'entitat, Enriqueta Amadó, va rebre el Diploma de mans del Conseller 
de Cultura, Santi Vila. 

Enhorabona! 

El grup Folk o barbàrie, guanyador del Sant Celoni Sona! 2017. Felicitats! 

El passat dissabte 27 de maig es va celebrar a la sala petita del Teatre Ateneu la gran 
Final de la 10a edició del concurs Sant Celoni Sona!. Aquest concurs, que es fa a Sant 
Celoni des de 2007, pretén promocionar i difondre els grups de música del Baix 
Montseny obsequiant al grup guanyador amb l'enregistrament, masterització i edició 
d’un EP, 5 temes, en un estudi de gravació professional. 

Arribaven a la final, com ja és habitual, els 4 grups més destacats de tots els 
participants, a parer d'un jurat seleccionat per a l'ocasió. A darrera hora un dels 
finalistes, Cysterpiller, va excusar la seva participació i va ser substituït pel grup 
classificat en 5a posició, Versus. L'ordre d'actuacions de la gala va quedar, finalment, 
de la següent manera: 

23 h: MetalfetaminA (trash metal) 
00 h: Folk o Barbàrie (música tradicional i d’arrel) 
01 h: Plaid Shit (rock and roll) 
02 h: Versus (pop rock) 



Després de veure i valorar les 4 propostes, el jurat va decidir que el guanyador de 
l'edició 2017 fos Folk o Barbàrie, que va sorprendre al jurat amb una molt bona 
proposta, musicalment molt ben elaborada i amb una posada en escena transparent i 
natural, presentacions amb toc humorístic i temes molt ben escollits i interpretats. 

Els organitzadors agraeixen molt la participació i la bona feina feta per part de totes les 
bandes participants a la Final, i feliciten al grup guanyador. Enhorabona! 

 

El teixit associatiu va omplir els carrers del centre de la vila en la Mostra 
d'Entitats 

Dissabte passat dia 27, tot i la calor que feia, la gent va anar sortint a poc a poc al 
carrer per acabar omplint la plaça de gom a gom. A les cinc de la tarda, ja ha havia la 
Mostra d'Entitats 2017 en dansa, amb més de 25 carpes al llarg de la plaça de 
l'Església, la plaça de la Vila i el tram de carrer Major entre les dues places. 

A les sis, puntuals, els gegants de Sant Celoni van engegar les activitats a la plaça de 
la Vila, mentre Passaltpas ho feia a la de l'Església. Des d'aquest moment l'activitat a 
plaça no va parar: mostra de dansa de la mà de Maisharbàà, flashmob, taller i ballada 
de conuntry organitzat pel Banc del Temps, etc. Mentrestant, a les carpes l'activitat era 
constant: tallers de manualitats, escacs, cistelles de bàsquet, porteries d'hoquei línia, 
jocs de rol, pràctica d'slackline, donació de sang a Can Ramis... 

A les vuit, mentre les entitats van començar a endreçar el material de les carpes, a 
l'escenari de la plaça de la Vila, el duet de guitarres Filferro van interpretar els millor 
hits de Queen, Eric Clapton, Metallica... 

I finalment, el sopar organitzat per l'ANC i Òmnium Cultural que a les 9 del vespre ja 
estava a punt. Unes 300 persones van sopar a plaça, pa amb tomàquet, botifarra i 
mongetes seques, tot mirant la Final de la Copa del Rei, que va acabar d'arrodonir la 
vetllada als culers amb la victòria del FC Barcelona. 

 
Vídeos guanyadors del concurs escolar per commemorar el Dia Mundial sense 
Fum 

El dia 31 de maig es van lliurar els premis del concurs de vídeos organitzat amb motiu 
del Dia Mundial sense Fum entre els alumnes de 2n d'ESO de les escoles de Sant 
Celoni. Les escoles van fer grups d'entre 4 i 5 persones per a documentar-se, 
informar-se, crear el vídeo i gravar-lo. S'han triat 5 vídeos guanyadors, un per a cada 
escola participant (La Tordera, La Salle, IES Baix Montseny, Avet Roig i Cor de Maria). 
Cadascun dels components dels cinc equips han rebut com a premi un val d'aventura i 
reptes. Les membres del jurat, Gemma Martí (infermera del CAP), Esther Vives 
(tècnica de salut) i l'Anna Urrutia (tècnica del Tritó del Baix Montseny) van acompanyar 
a la regidora de Comunitat, Magalí Miracle en el lliurament dels premis on aprofitant 
l'avinentesa es va parlar sobre la prevenció dels abusos del tabac. 

 

El servei per a facilitar traspassos d'empreses informa d'una nova oferta a Sant 
Celoni 



El servei Reempresa que facilita traspassos d'empreses, informa d'una nova oferta a 
Sant Celoni. Es tracta d'una parada de joeieria al Mercat municipal. A més d'aquesta 
oferta n'hi ha d'altres al municipi i al Baix Montseny que podeu consultar a 
www.santceloni.cat/17046 

Si ets un empresari i tens el projecte de transmetre la propietat i la gestió de la teva 
empresa o el teu negoci a un reemprenedor, ja sigui per successió familiar o per 
transmissió a treballadors o a tercers, o ets un reemprenedor interessat en adquirir una 
empresa solvent en funcionament, vine a conèixer la Reempresa  a Sax Sala - Centre 
de Formació i Ocupació del Baix Montseny (c. Montserrat, 28), o bé truca per demanar 
cita prèvia al 93 867 41 75 o per mail a creacioempreses@santceloni.ca 

 

Una seixantena de celonins descobreixen dos tresors del Baix Empordà a la 
darrera Sortida cultural 

60 persones van poder gaudir la Sortida Cultural a Peratallada i el poblat ibèric 
d’Ullastret organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni el dissabte 27 maig. A 
Peratallada es va visitar primerament l’església romànica de Sant Esteve, de dues 
naus, situada fora del nucli emmurallat. Després es va entrar al nucli pel pont i la porta 
de la Mare de Déu, superats els fossats tallats a la roca arenosa, d’uns set metres de 
fondària. Les muralles tancaven dos recintes. En un hi ha la Torre de les Hores, amb el 
rellotge públic i el campanar, i a l’altre recinte hi ha la imponent  Torre de l’Homenatge i 
el castell-palau medieval, un dels més interessants del país. D’aquest poble 
encantador, ple de racons, carrers estrets i cases de pedra, en destaca especialment 
la plaça de les voltes, on es feia el mercat antigament. 

A la tarda, es va visitar el poblat d’Ullastret, la ciutat ibèrica més gran descoberta 
a Catalunya. Després de travessar la imponent muralla, es va poder fer un passeig 
pels carrers, cases i temples de la que va ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. 
També es va visitar el museu, on es mostren les troballes més importants del jaciment, 
i es va poder gaudir d’unes vistes panoràmiques úniques del paisatge del Baix 
Empordà. Indika va funcionar com a ciutat entre els segles VI i II abans de Crist. La 
formació de Peratallada, en canvi, correspon a l’època medieval: entre els segles XI i 
XV. Van ser dues ciutats importants, cadascuna en el seu temps. 

La propera sortida cultural és la Ruta de l’exili: Figueres, La Vajol i Coll de Lli i es 
farà el dissabte 10 de juny, amb inscripcions ja tancades. Es tracta de la ruta de El 
setè camió, conduïda per Assumpta Montellà: un camió que, a les acaballes de la 
Guerra Civil, va perdre la seva càrrega d’or tocant la frontera. Es visita el castell de 
Figueres i es segueixen els camins d’exili per acabar a Coll de Lli, lloc per on Lluís 
Companys va creuar la frontera. 

 

Obertes les inscripcions a la XXXVI Copa Futbol Sala de Sant Celoni, que 
organitza l'Ajuntament 

De l'1 al 7 de juny es poden realitzar les inscripcions a la 36a edició de la Copa Futbol 
Sala organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni que es jugarà del 19 de juny al 13 de 
juliol. Podeu inscriure-us per correu electrònic, a l'adreça esports@santceloni.cat. 

http://www.reempresa.org/Anunci?lng=&orig=&guid=f731b316-4041-e711-911e-000c29624151&tip=CED
tel:938674175
mailto:creacioempreses@santceloni.cat
mailto:esports@santceloni.cat


Els partits es jugaran entre les 8 i les 11 del vespre a les pistes poliesportives del 
Camp Municipal d'Esports i al Pavelló 11 de Setembre. 

El torneig constarà de 2 fases: 

• Fase de grups: els equips es dividiran en grups i jugaran pel sistema de 
lligueta (del 19 de juny al 6 de juliol). 

• Fase final: els millors equips de la primera fase jugaran pel sistema 
d'eliminatòria (el 10 al 13 de juliol). 

Inscripcions: 

• El preu de la inscripció al torneig és de 70 € per equip. 
• Els equips nous, a més, hauran de constituir un dipòsit de 60,10 €. 
• Cal que indiqueu el nom de l'equip i el responsable (nom, cognoms, DNI, 

aderça i número de mòbil). 

 

El veterà atleta celoní Albert Galín aconsegueix un rècord estatal em 20 km 
Marxa en pista 

El veterà atleta Albert Galín ha aconseguit el rècord d'Espanya i de Catalunya en la 
prova de 20 km. Marxa en Pista del Campionat d'Occitània de Marxa Atlètica, 
celebrada a Tarba (Occitània, França) el passat 28 de maig, en la categoria M-65 
(majors de 65 anys). 

Albert Galín, que té llicència de la Federació Francesa d'Atletisme, va completar les 50 
voltes a la pista de l'estadi occità en 2h 57'48", i assolia d'aquesta manera la millor 
marca de l'any a França en la seva categoria. Galín és l'actual President del Club 
Atletisme Baix Montseny. 

Moltes felicitats! 

 

Inaugurat el "Racó de la Pau" a Sant Martí del Montnegre 

Dissabte passat es va fer l'acte inaugural de l'espai el "Racó de la Pau" a Sant Martí 
del Montnegre gràcies a l'esforç dels Amics de Santa Maria amb Francesc Vivas al 
capdavant i a l'escultora barcelonina Montserrat Garcia que ha fet la peça de Sant 
Francesc de forma desinteressada. L'acte va ser presidit pel bisbe de Terrassa, Àngel 
Saiz i va comptar amb la presència de l'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i el 
d'Arenys de Munt, Joan Rabasseda. Va comptar també amb un concert en petit format 
de la mezzosoprano arenyenca Rosa Maria Campasol i la coral Sant Pol Canta. 
 
L'entitat Amics de Santa Maria, encapçalada pel calellenc Francesc Vivas, va impulsar 
la reconstrucció de l'ermita de Santa Maria del Montnegre i va iniciar el projecte per 
 recuperar l'esplendor del racó de la pau després que a l'estiu de 2014 es va produir 
l'acte vandàlic que va destrossar el pedestal i el robatori de la imatge del sant, 
segurament pensant-se que tenia més valor econòmic que el que realment tenia. 

Des del Racó de la Pau hi ha una visió privilegiada del Montseny i és un espai que 
convida a la lectura, a la pregària i la meditació. 



 


