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tardor gastronòmica

Tot un mes de Tardor Gastronòmica a Sant Celoni
A l’octubre restaurants, bars i pasƟsseries podran posar en valor els productes que elaboren als fogons o als obradors
SANT CELONI.- Després de l’èxit
de parƟcipació de la primera edició de la Tardor Gastronòmica que
es va portar a terme l’any passat,
des de l’1 d’octubre ja és en marxa
la segona edició. Es tracta d’una
iniciaƟva emmarcada en la difusió
de la marca Sant Celoni. Bosc, cuina i patrimoni, amb l’objecƟu de
“posar en valor la gent que hi ha
al darrere dels fogons i dels obradors al mateix temps que es promociona la riquesa dels productes
que s’hi elaboren”, argumenta
l’alcalde Joan Castaño.
La Tardor Gastronòmica és possible gràcies a la col·laboració dels
restaurants, bars i pasƟsseries del
municipi que enguany arriba amb
algunes novetats per gaudir de
la gastronomia durant tot el mes
d’octubre i descobrir establiments
que potser per molts són desconeguts. Per una banda, tretze restaurants celonins ofereixen menús especials que contenen algun
producte del territori i, per altra
banda, el Corretapes una de les
grans novetats d’aquesta Tardor
Gastronòmica, en la qual hi parƟcipen catorze establiments entre
bars i restaurants i els comensals
es conveƟran en jurat i podran valorar quines són les millors “fent
d’aquest corretapes un veritable
concurs gastronòmic”, ha explicat
Jaume Tardy, regidor de Promoció
Econòmica.
TAST DE VARIETATS
ANTIGUES DE TOMÀQUET
La Tardor Gastronòmica també
presenta acƟvitats paral·leles que
es portaran a terme els dimecres,

LA TARDOR
GASTRONÒMICA
ÉS UNA INICIATIVA
EMMARCADA EN LA
DIFUSIÓ DE LA MARCA
SANT CELONI. BOSC,
CUINA I PATRIMONI

divendres i dissabte d’octubre.
Entre aquestes acƟvitats hi ha la
fira de productes alimentaris artesanals del territori, demostracions
en directe a càrrec de cuiners
professionals i no professionals,
cates i tast de vins i també el tast
de varietats anƟgues de tomàquet
que es portarà a terme el divendres 12 d’octubre a la plaça de la
vila a càrrec de Pep Salsetes, amb
el suport del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, ja que “hem aconseguit la implicació d’altres administracions”, diu Jaume Tardy.
Aquest mes d’octubre gastronòmic de Sant Celoni es completa
amb una xerrada d’iniciació al tast
de vins, tast de platets de tardor
i vins, sopar-maridatge al restaurant Els Avets el 19 d’octubre i
mostra de tapes.
MOSTRA DE PANELLETS
A final del mes d’octubre, divendres dia 26, el protagonisme
principal l’acapararà una mostra
de cuina d’altres terres ja que s’ha
convidat a diferents col·lecƟus i

persones de Sant Celoni perquè
ofereixin plats tradicionals del seu
lloc d’origen. la plaça de la Vila es
converƟrà, doncs, en un lloc de
reunió cultural i barreja d’aromes
i sabors.
L’endemà,
dissabte
27
d’octubre, hi haurà una demostració de disseny arơsƟc de tartes a
càrrec de la delegació catalana de
l’Associació Espanyola de Dissenyadors de Tartes, Asesdetartas i
aquest mateix dia una mostra de
panellets i vi bo que s’ha volgut
lligar a la proximitat de Tot Sants.

TRETZE RESTAURANTS
OFERTEIXEN MENÚS
ESPECIALS QUE
CONTENEN ALGUN
PRODUCTE DEL
TERRITORI
CATORZE BARS I
RESTAURANTS
PARTICIPEN DEL
CORRETAPES, UNA DE
LES GRANS NOVETATS
D’AQUESTA TARDOR
GASTRONÒMICA
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Professionals i aficionats popularitzen la cuina amb demostracions
en directe en el marc de la Tardor Gastronòmica

A l’esquerra, Josep Lluís Eras, cuiner del Restaurant Tastacel de Sant Celoni, reparƟnt el verat acabat de cuinar. A la dreta, Jaume Tardy i Mercè
Puig, cuinant empanades de bolets i ceba. FOTOS: JPP
SANT CELONI.- És dimecres, cap
a migdia. L’emblemàƟca plaça del
BesƟar és plena de gent que camina amunt i avall, en un dia de mercat. Malgrat l’aparença, però no
és un dimecres qualsevol perquè
aquest 10 d’octubre hi haurà la
primera demostració de cuina en
directe, acƟvitat emmarcada dintre de la segona edició de la Mos-

tra Gatronòmica que se celebra a
Sant Celoni des del dia 1 d’octubre.
Josep Lluís Eras, el cuiner del
Restaurant Tastacel de Sant Celoni va ser el primer en cuinar en
directe. Per l’ocasió va escollir un
plat originari del Delta de l’Ebre,
verat amb una picada d’all, ametlla i pebre vermell.

Després va ser el torn de Jaume Tardy i Mercè Puig, cuiners no
professionals que també han parƟcipat de la tardor gastronòmica
oferint empanades de ceba i bolets fetes també en directe.
I així seran tots els dimecres
que queden del mes d’octubre a
la plaça del BesƟar, amb la parƟcipació dels restaurants Fogons del

Mètric (17 d’octubre) i Les Albes
(19 d’octubre), a més de la parƟcipació d’altres cuiners no professionals que oferiran les seves
especialitats.
De fet, entre els professionals
i els aficionats amb aquestes demostracions en directe ajuden a
popularitzar la cuina senzilla i de
qualitat. Per llepar-se el dits.
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Sant Celoni aprova una moció
presentada per CiU de suport a la
consulta ciutadana per l’estat propi

Aprovada una moció de la CUP i l’ANC
que va declarar territori lliure i sobirà
Sant Celoni i la Batllòria

SANT CELONI.- El Ple municipal de Sant Celoni va aprovar el 27 de
setembre una moció que dóna suport a la consulta ciutadana per l’estat
propi durant la propera legislatura del Parlament.
La proposta del grup de CiU, que ha obƟngut un ampli consens de
16 vots a favor (CIU, PSC i CUP) i 1 abstenció (ICV), també compromet
a l’ajuntament a treballar per aconseguir una amplia majoria que el faci
possible i demana al govern de la Generalitat que segueuixi creant les
estructures d’estat.
El president del grup municipal de CiU, Francesc Deulofeu, destaca de
la proposta el seu caràcter democràƟc “consulta a la ciutadania, serem
allò que vulgui ser el poble” i la implicació del consistori en el procés “no
podem exigir als demés sense comprometre’ns en res”. “Per a nosaltres
aquest procés de transició nacional és també un procés vital personal i
col·lecƟu i no podem fallar. Hi hem de contribuir de manera seriosa, al
costat de la gent i buscant màxims consensos. Ara és el moment dels
catalans i les catalanes!”, diu Deulofeu.

SANT CELONI.- El Ple de Sant Celoni va aprovar el 27 de setembre la
moció de la CUP i l’ANC i va declarar territori lliure i sobirà Sant Celoni i la
Batllòria, amb els vots a favor de CUP i tres regidors del PSC i l’abstenció de
CiU, 4 regidors del PSC i ICV.
Des de la CUP es recalca que el país viu uns moments políƟcs molt interessants. Després de molts anys la paraula independència es fa servir sense cap Ɵpus de tabú. Celebren l’èxit de la manifestació de més d’un milió i
mig de persones l’11 de Setembre passat, i celebren la tasca que està fent
l’ANC Sant Celoni i el seu gran poder de convocatòria. “Tanmateix també
volem celebrar la tasca que ha fet els úlƟms 10 anys el Casal Quico Sabaté
com a figura de difusió del discurs independenƟsta”.
En qualsevol cas, la CUP no ha estalviat críƟques per no votar a favor
de la moció i presentar-ne una altra d’alternaƟva “que era tan ambigua
que fins i tot la van votar els socialistes”. Des de la CUP esperen que CiU
reflexioni sobre la seva posició, ja que el fet de no voler votar una moció
independenƟsta ens fa dubtar de quin és realment el seu projecte de país.
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“Viure des de l’essència”
Glòria
Montasell

El passat no hauria de tenir
poder sobre mi

A

quest mes m´agradria parlar-vos de com netejar la nostra casa,
veiam… la nostra casa mental.
Si volem ordenar una habitació, començarem per revisar el que
compte, oi?
Hi haurà coses que les mirarem amb tendressa i hi traurem la pols,
en veurem d´altres que els caldrà una reparació, n’hi haurà que de
ben segur no serviran mai més i ha arribat el moment de desfer-se´n
i... oi que no hi ha cap necessitat d´afeixugar-se pel fet de netejar
l´habitació?
Doncs bé, passa el mateix quan parlem de netejar la nostra casa
mental, no hi ha cap necessitat d´engoixar-se quan hi hagin algunes
creences en la nostra ment, en els nostres patrons, que ja no serveixin, que ens són limitadores.
Si agaféssim un nen de tres anys i li diguéssim a crits que és un estúpid, que no fa mai res ben fet, que ha de fer això i no pas allò altre
i de passada li donéssim una bufetada, al final Ɵndríem una criatura
espantada que s´asseu obedient en un racó o un rebel que destrossa
tot el que hi ha al seu abast, el nen mostraria un d´aquests dos comportaments i mai sabríem quin potencial tenia.
Si aquest mateix nen, li diem que l´esƟmem, que ens importa
molt, que tots som diferents, que ens agrada la seva manera de fer
les coses, que és normal que s´equivoqui mentres aprèn i que serem
sempre al seu costat, en qualsevol situació, aleshores el potencial
d´aquesta criatura florirà de manera exponencial.
Si aprofundim una mica més, vull reflexionar amb vosaltres, el fet
que tots tenim dins nostre part d´aquest nen, aquest nen de tres anys
que ens passem la major part del temps renyant-lo, potser quan era
peƟt el renyaven amb frequència, però ara ja s´ha fet gran i som nosaltres els responsables de la nostra vida. Tot pasa per alguna cosa,
la culpa obstaculitza i culpar als altres del que ens passa, no ens ajuda a solucionar-ho. Si no arrisquem no ens equivoquem, on és el
baròmetre entre el bo o dolent? Qui el posa? Donem-nos un copet
a l´esquena quan alguna cosa no ens surƟ bé i responsabilitzem-nos,
però no ens culpem , la culpa no ajuda a evolucionar.
Tingues una ment oberta
I la vida et serà més senzilla
BUDA
Gràcies, gràcies, gràcies

De fit a fit, la conversa de profit
Andreu
Arenas

Cal donar llum i no fum (43)

E

l Seny català és un acƟu del nostre país, que ens fa capaços
d’entendre que estem envoltats de lleis inexorables, i que hi ha una
font inestroncable de frustracions i ressenƟments, però, que som sembradors de pau i d’esperança en el món. Cal curar les ferides una per una.
Les mares han ensenyat des de segles, a cau d’orella als seus fills amb
paraules, però sobretot ho han fet amb la “llum” del seu bon exemple.
«Cal donar llum i no fum» En situacions excepcionals les paraules superficials, són fum, ens porten a un cercle sense sorƟda. Quin consol et pot
donar un acudit o una explicació biològica si a tu et donen dos mesos de
vida? o si tens una depressió que et destruirà? La família ha estat bàsica,
els pares i els avis han forjat la personalitat i la pietat dels infants.
La família ha estat la gran escola de formació per afrontar els reptes i
els cruels cops de la vida. La fe serà sempre la única sorƟda alliberadora
i consoladora que podem trobar en aquest món. La única finestra de
transcendència que podem obrir quan tots els horitzons es tanquen, és
la finestra de la fe. Hi ha valors i paraules que s’han de recuperar. La
dignitat s’ha converƟt en una paraula buida. Per què es reitera en les
grans declaracions universals, en les consƟtucions democràƟques i en
los codis èƟcs? És bo esbrinar el concepte de dignitat sublim de la persona humana.
La idea segons la qual la persona ocupa el lloc sublim en la creació. “En
moments excepcionals decisions excepcionals”, són paraules que han
ressonat en l’hemicicle del Parlament de Catalunya, bressol de la historia
del país, i és en la història i en les seves lliçons, on podem comprovar que
la realitat que ens proposa la fe correspon a la naturalesa del nostre cor,
correspon a la set de felicitat que tenim i que consƟtueix la raó del viure.
Correspon al nostre desig de bellesa, de Veritat i de felicitat.
Dir no, mai neix del raonament, sinó d’un escàndol; “escàndol” és una
paraula grega que significa pedra en el camí, “obstacle”. Un obstacle en
el camí vers la Veritat és una forma de menƟda i s’anomena prejudici:
un s’ha construït, s’ha fabricat per endavant el seu parer sobre Crist. I
Ell, és el contrari al que jo volia... És el contrari a allò on un posa la seva
esperança, de manera inúƟl, perquè no existeix cap esperança que després s’aconsegueixi. El coneixement per fe, és realment la prova de la
seriositat i de la dignitat humana. Dir no a la fe només és possible quan
existeix un obstacle, consƟtuït per quelcom que un volia, però, que no
coincideix amb la exigència original i profunda del cor. No siguem críƟcs,
Ɵnguem criteri, donem llum i no fum.

El 22 de setembre es va reinagurar
el bar musical Saiko

Agraïment

D

esprés de temps intentant fer possible la il·lusió “culé” d’un pacient ingressat a l’Hospital de Sant Celoni, el passat dia 2/09/2012
es va fer realitat en un Barça - València, quan el nostre amic Venturi va
visitar el Camp Nou.
La idea va sorgir de companys d’habitació, amics i cuidadors que, finalment, amb la seva tenacitat i amb l’ajut inesƟmable de la Sussi, ho
han aconseguit.
Volem fer un reconeixement especial a la Sussi, al Pablo i al voluntari
de la Creu Roja, sense els quals aquest objecƟu no hagués estat possible.
Moltes gràcies a tots ells per fer que un somni s’hagi converƟt en realitat.
També fem extensiva aquest mostra d’agraïment a: familiars, Creu
Roja, doctora Abel, infermeria 1a. planta, serveis de cuina, neteja... de
l’Hospital de Sant Celoni. / Juana i Juanjo

Publicitat 687 901 643

SANT CELONI.- Prop de 300 persones van parƟcipar el passat 22 de setembre de la reinaguració del bar musical Saiko, al carrer Santa Tecla de sant
Celoni. Entre les novetats, la nova direcció del local han portat a terme un
canvi de cambrers i també de Dj’s per passar un cap de setmana agradable
els divendres i dissabtes a la nit amb música variada dels anys 80 i actual, a
més de concert, espectacles i monòlegs els diumenges a la tarda.
El dia de la inauguració es van sortejar dos viatges i regals entre els assistents, cosa que també es farà habitualment.
Al Saiko es potenciarà el gin tònic i el vodktònic i si es desitja es podran
prendre a la terrassa que estarà oberta tot l’any.
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El celoní Bernat Martorell

M

’agradaria poder esgarrapar una mica del vostre temps per comparƟr el goig
de ser celoní. Tenim un eslògan
promocional: CUINA, BOSC i PATRIMONI que no és a l’abast de
qualsevol vila. De vila ho som
des de finals del segle XII, segle
en què s’establiren els Hospitalers, any 1151; abans, a principis
de segle, érem un burg. És en el
PATRIMONI on tenim el goig de
comparƟr la vila amb un celoní
de projecció internacional: BERNAT MARTORELL. El seu nom no
ens és prou familiar, justament
es referien a aquest desconeixement el Vell i la Vella en el ball de
Gitanes d’aquest 2012.
Aquest fill d’un carnisser de Sant
Celoni va ser el pintor més important de Barcelona i qui diu Barcelona diu Principat de Catalunya en
els anys... 1427-1452. Ho va ser en
l’esƟl GòƟc Internacional. El seu
successor en pintura d’aquest esƟl,
fou Jaume Huguet, que va pintar el
retaule del Pertegàs per l’església
de Sant Marơ de Pertegàs, retaule
que actualment és al MNAC.

Durant molts anys, Bernat Martorell, va ser conegut com el Mestre del Sant Jordi. Al segle XV els
arƟstes com a tals no signaven les
seves obres, eren coneguts o per
les seves obres o se’ls anomenava
amb el genƟlici.
Arran del retaule de Púbol es
va poder relacionar tota l’obra de
Bernat Martorell amb la seva obra
més significaƟva: El Sant Jordi.
Els cinc retaules que conformen
el conjunt d’aquesta obra estan
reparƟts entre el Museu d’Art de
Chicago i el Louvre de París.
Hi ha d’altres obres de Bernat
Martorell a Philadelfia, St. Petersburg, Lisboa, El Caire, Montreal
i aquí, a Catalunya, al MNAC de
Barcelona que recomana les obres
del pintor celoní entre les de Dalí,
Picasso, Velázquez, El Greco...
També el notable museu Diocesà
de Vic té obres del GòƟc de Martorell, juntament amb les d’altres
grans pintors del gòƟc català: Borrassà, Mur... El Museu d’Art de Girona té el Retaule de Púbol, obra
clau que, per mitjà de l’escriptura
que a l’any 1437 varen signar Ber-

Esteve Rodoreda i Fiol
Òmnium Cultural Baix Montseny
nat Corbera, senyor de Púbol, i
el conseller del rei, permeté donar nom al Mestre del Sant Jordi:
Bernat Martorell. La Catedral de
Barcelona disposa, en una de les
capelles de l’absis, del Retaule
de la Transfiguració; el Retaule
de Sant Miquel, procedent de
Vinaixa, és a la Catedral de Tarragona.
Els retaules eren les obres
més comunes del segle XV, pintats al tremp sobre plafons de
fusta enguixada i tal com es
dedueix del propi nom, ubicats
rera la taula -altar-. La temàtica
versava sempre sobre l’àmbit
litúrgic, tot i que la clientela
de Martorell no fou, només,
l’estament
eclesiàstic sinó,
també, els gremis i els organismes oficials de govern.
El Sant Jordi fou encarregat
per la Generalitat de Catalunya;
aquí la temàƟca defuig de l’àmbit
litúrgic. St. Jordi matant el drac
recull la narraƟva amb la força
d’un art que emergia; cal observar-ne els detalls, les miniatures,
l’escenografia, la cort, el poble, la

força i la valentia del cavaller,
la lluita del bé
i del mal, tot i
que en el Museu de Chicago
l’obra està classificada com a
obra d’art religiós.
Trobem, també, retaules del
pintor celoní a Santa Maria del
Mar -Pentecosta- i a la Societat
Arqueològica Lul·liana de Mallorca; d’altres s’han perdut o
són en col·leccions particulars.
Martorell no acaba amb quadres la seva projecció artística,
sinó que, també, treballa en el
camp de la miniatura, corrent
artístic que prové de la Borgonya, del duc de Berry; una mostra n’és el Saltiri i Llibre d’Hores,
conservat a l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona.
Aquest pintor celoní, enlluernador, té mèrits acreditats per
ser present en la nostra memòria i nosaltres podem gaudir
doblement com a espectadors i
com a celonins de la seva universalitat.

Què és la Medicina Tradicional Xinesa
És la medicina ancestral originària de l’anƟga Xina, que ha perdurat i
evolucionat a llarg de la història.
Amb gran acceptació als països occidentals, es prevenƟva, segura,
efecƟva, i gens agressiva. Amb menys efectes secundaris que molts medicaments (OMS 1997), estudis cienơfics el demostren constantment.
El seu objecƟu es l’harmonia del cos humà, ja que contempla el cos
com un tot i podem obtenir resultats ràpids sense efectes secundaris.
La Medicina Tradicional Xinesa uƟlitza com a principals tècniques de
tractament:
- Acupuntura
- Tuina (massatge terapèuƟc xinés)
- Fitoteràpia
- MoxibusƟó
- Auriculoteràpia
- Ventoses

Què podem tractar?
- Dolor general a qualsevol part del cos (lumbàlgies, tendiniƟs, contractures musculars, ciàƟca,
etc.)
- Alteracions emocionals (insomni, ansietat, estrès...
- Alteracions digesƟves (estrenyiment, diarrea, estómac sensible...
- Alteracions de la dona (símptomes pre-menstruals, alteracions
menstruals i de la menopausa, irritabilitat, migranya, retenció de líquids, sufocacions, sobre pes, etc.
També pot actuar com a complement en l’ajuda per deixar de fumar
i perdre pes

social
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Afadis i Ortopèdia Baix Montseny
signen un conveni de col·laboració

SANT CELONI.- L’empresa Ortopèdia Baix Montseny ha firmat un conveni
de col·laboració amb l’associació AFADIS Baix Montseny amb l’objecƟu de
proporcionar assessorament professional i personalitzat gratuït als seus
membres per a qualsevol dubte o situació parƟcular que pugui sorgir en la
cura diària de familiars amb disminucions İsiques o psíquiques. Així, empresa i associació es comprometen a treballar en xarxa amb l’objecƟu de
millorar la qualitat de vida de les persones (tant pacients com els seus familiars) que han de conviure cada dia amb aquesta situació. A més a més, i
a banda de l’assessorament, Ortopèdia Baix Montseny oferirà descomptes
en tota la seva gamma de productes als membres d’AFADIS Baix Montseny.
Aquest acord forma part de la políƟca de responsabilitat social de la
companyia Ortopèdia Baix Montseny, centrada en la col·laboració local
i la preocupació per l’àmbit més immediat i les persones que l’habiten;
en aquesta línia, la col·laboració amb les enƟtats de caire social de la comarca segueix sent una prioritat i un moƟu d’orgull per a l’Ortopèdia, que
col·labora, així, de manera responsable i acƟva, en la defensa i la sensibilització social dels seus usuaris.

La Penya barcelonista de sant Celoni
des d’aquesta temporada té un equip a
4a Catalana

SANT CELONI.- Des d’aquesta temprada 2012-2013 que fa poques
setmanes que s’ha posat en marxa, la Penya Barcelonista de Sant Celoni ha presentat la novetat d’un primer equip que juga al grup 9è de
la 4a divisió Catalana. Això ha estat possible gràcies a l’aprofitament de
l’estructura de la UD Pitres, moƟu pel qual encara en els programes oficials del club es pot llegir Publieco Penya Barcelonista Pitres.
A parƟr d’ara, els jugadors que una vegada havien superat l’edat juvenil obligatòriament havien de deixar l’enƟtat, Ɵndran l’oportuinitat de
seguir jugant amb la Penya Barcelonista.

La judoka celonina Vanessa Garcia
subcampiona a Finlàndia

Vanessa Garcia, primera per l’esquerra

TAMPERE / SANT CELONI.- La
judoka de Sant Celoni, Vanessa
García, ha aconseguit la medalla
de plata a l'European Cup de Tampere (Finlàndia), en la categoria
de 48 quilos. García era una de les
sis representants de la Federació
Catalana de Judo que parƟcipaven
en aquests campionats.
Amb aquest resultat, la judoka
celonina, directora del Club Judo
Baix Montseny ubicat a Santa Maria de Palautordera, demostra que

està recuperant el seu millor to
İsic i compeƟƟu, després d’estar
absent del món de la compeƟció
tot l’any passat per moƟus de salut i ja està pensant en aconseguir
el seu millor rendiment esporƟu
per tenir opcions de parƟcipar en
els Jocs Olímpics Rio de Janeiro
2016.
L’actual entrenadora del Club Judo
Baix Montseny ja està preparant la
World Cup de Roma, on lluitarà amb
les millors judokes del món.
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“No

pararem mai”

Morella Estilistes, amb Montse Morella al capdavant, aquest
any 2012 ha estat premiada amb un merescut guardó de la
col·lecció “ACID COLORS”.
Montse Morella vol posar color als nostres carrers fent que de
cada estil es pugui obtenir un bri d’alegria en aquesta època de
canvi que estem vivint.
Podem adaptar els colors més atrevits als estils més clàssics i fer
que el nostre cabell brilli i sigui motiu de totes les mirades i converses dels nostres amics i veïns.
Atorgats per la revista Tocado, els “Premis Despuntan” s’han convertit en la plataforma independent que aposta pels nous talents
de la perruqueria impulsant i desenvolupant el nostre país. En els
premis “Despuntan” hi participen algunes de les firmes més prestigioses del panorama actual.
Un any més assistirem al lliurament d’aquests premis, que la revista Tocado atorga als seus seleccionats i que es materialitza en la celebració del Cosmobelleza el
febrer del 2013 amb una gran gala on es reconeixen les deu firmes més punteres de tot Espanya.
La trajectòria de Morella estilistes aquest any 2012 és enèrgica. Montse Morella ha començat l’any
amb l’entrega el dia 14 d’abril de la Q de qualitat i el reconeixement de la feina ben feta en l’àmbit
de la gestió, formació i serveis atorgant, l’Associació The Q Hair, única en el món de la perruqueria,
l’estrella The Global Salon que regenta al carrer Prim, 3 de Sant Celoni ja fa gairebé 25 anys.
Aquest és un any ple d’alegries i reconeixements per Montse Morella i el seu equip ja que des del
mes de juliol d’aquest any Morella estilistes ha entrat a formar part del Club Figaro.
L’objectiu que persegueix aquest Club és el reconeixement, tant a nivell professional com social;
encasellant així el nostre ofici a la categoria de l’excel·lència, de la mateixa manera que si ho fessin
en el seu moment sectors com la moda o la gastronomia. La missió del Club Figaro va encaminada
a aconseguir que el treball en el món de la moda, l’art i la perruqueria sigui admirat i respectat, tant
al territori nacional com internacional, consolidant així una indústria cada vegada més cosmopolita
i potent.
Montse Morella amb el lema “no pararem mai” explica les seves noves propostes i canvis per aquest
final d’any 2012. Després de compartir aquests tres premis i agraïnt a tots els clients i clientes que
després de 80 anys de la Barberia Morella i
25 anys a Morella estilistes, han confiat amb
nosaltres i ens han ajudat a crèixer i poder
formar part dels nostres èxits.
“Sempre endavant”.

tel. 93 867 27 62
c/Prim, 3
SANT CELONI
www.morellahair.com
mmorella@hotmail.com

