
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
 
Dimecres, 22 de febrer de 2009 

• Cap de setmana de Carnaval multitudinari  
o Ball de Gitanes amb més de 300 balladors i estrena de La Principal 

del Ferro 
o 17 comparses a la rua de Carnestoltes de Sant Celon i  
o La rua de Carnaval a la Batlloria reuneix més de 20 0 persones  

• Primavera a l’Ateneu s’estrena aquest dissabte amb l’obra Germanes 
• Ple als cursos de català oferts per l’Oficina de Ca talà de Sant Celoni 
• La mort i la donzella de Polanski al Cinema comenta t d’aquest divendres 

a la Sala Petita 
• Escolars celonins visiten la casa de la Vila i entr evisten l’Alcalde 
• Noves dates per l’expedició i renovació del DNI 
• Primer sorteig de la campanya El Pou dels desitjos 
• Nou curset de l’Agrupació Sardanista Baix Montseny obert a tothom  
• AGENDA 

 
 
Carnaval i Ball de Gitanes multitudinaris  
 
Ball de Gitanes amb més de 300 balladors i estrena de La Principal del Ferro 
Més de 300 balladors i balladores van omplir diumenge  la plaça de la Vila pel 
tradicional Ball de Gitanes. Aquest any, que va ser la 29a ballada per la Colla del ferro 
i la 24a pel filferro, hi va haver 85 parelles d’adults i gairebé 70 de petits.  
 
La gran novetat feia referència als músics. Es va  estrenar l’orquestra La Principal 
del Ferro , formada per una vintena de músics entre alumnes i professors de l’Escola 
Municipal de Música i d’altres instrumentistes de la comarca. Aquesta nova orquestra 
va interpretar totes les partitures dels balls i a més, un conjunt d’instrumentistes de 
vent van acompanyar els balladors durant la cercavila que van fer pel centre del poble.  
 
L’espectacle a la plaça va comptar amb la parida dels diablots, el discurs del vell i dos 
convidats d’honor: Boris Ruiz i Isabel Rocatti,  més coneguts com Ramiro i Marcela 
de la sèrie Ventdelplà de TV3. La Colla del filferro va ser la primera a saltar a la plaça 
fent les lletres (la S i la C de Sant Celoni) i la polca. Tot seguit, el ferro va oferir 
l’entrada de ball, la jota, la contradansa, la polca, la farandola, la polca nova i el vals.  
 
De cara l’any vinent, el ball de gitanes arribarà a les 30 i 25 ballades, per tant, la 
volen fer grossa. Per tant, tothom que es vulgui afegir a alguna de les dues colles, 
podrà trobar la convocatòria dels assajos al tríptic de la festa major de novembre.  
 
 
17 comparses a la rua de Carnestoltes de Sant Celon i  
Dissabte es va celebrar el XIII concurs de comparses de carnestoltes i es van entregar 
tres premis:  
 . a la comparsa més original pels Caçadors de bolets 



 . a la comparsa més animada pels Bonie-M 
 . a la comparsa més elaborada pels Drags 

 
Cada una d’aquestes comparses van rebre un premi de 300 euros. En total la rua va 
comptar amb 17 comparses de molt nivell totes elles.  
 
Tot i que el gruix d’activitats de Carnestoltes ja ha passat, dimecres hi ha programada 
la Vetlla a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Tot seguit es procedirà a 
l’enterrament del carnestoltes i per tancar la festa, l’entitat Bocs i Cabres farà una 
sardinada i concert amb Jaume Arnella a Can Ramis. 
  
 
La rua de Carnaval a la Batlloria reuneix més de 20 0 persones   
Més de 200 persones van participar a la rua de Carnaval a la Batllòria que va 
començar a les 5 de la tarda i va acabar al pati de l’escola amb xocolatada, música i 
desfilada de disfresses. L’acte va comptar amb la col·laboració de l’Ampa del Ceip 
Montnegre.  
 
(S’adjunten fotos. Més imatges al web municipal) 
  
Primavera l’Ateneu s’estrena dissabte amb l’obra Ge rmanes  
 
L’obra de teatre Germanes encetarà la programació Primavera a l’Ateneu aquest 
dissabte al vespre. Interpretada per Amparo Fernàndez, Maria Lanau, Nora Novas, 
Aina Clotet, Marcel Borràs i Paul Berrondo, el grup Focus ofereix aquest espectacle 
que comença el dia en què enterren el pare de les noies. Sota l’aparença de 
normalitat, s’amaga una família on tots els seus membres amaguen algun secret.  
 
Germanes es podrà veure dissabte a les 10 de la nit a l’Ateneu. Les entrades es poden 
comprar durant tota aquesta setmana al Centre Municipal d’Expressió fins a les 8 del 
vespre o bé mitja hora abans de l’obra.  
 
Es pot consultar tota la programació al web santceloni.cat. 
 
 
 
Ple als cursos de català oferts per l’Oficina de Ca talà de Sant Celoni  
 
263 persones s’han inscrit als cursos de català que organitza el Consorci per la 
normalització lingüística a Sant Celoni. A més d’aquests inscrits, hi ha una llista 
d’espera de 48 persones, per tant, es pot dir que aquests cursos han rebut molt bona 
acceptació. Els cursos van adreçats a persones que volen aprendre a parlar el català o 
que volen iniciar-se en l’escriptura o millorar el seu coneixement general de l’idioma.  
 
Les classes ja començaran aquesta setmana i en total es faran 12 cursos presencial, 
un més que al període d’octubre a febrer. El nivell que ha tingut més demanda ha estat 
el que treballa l’expressió oral, per comprendre i parlar la llengua. També ha rebut 
moltes sol·licituds el nivell d’iniciació a l’escriptura. Aquests cursos de català 
s’acabaran l’11 de juny i el pròxim període d’inscripcions serà just després de la festa 
major de setembre.  
 
Per altra banda, una altra manera per practicar la llengua que ens ofereix l’Oficina de 
Català de Sant Celoni és apuntar-se al Voluntariat per la llengua.  És un programa 
que té com a objectiu posar en contacte persones catalanes amb d’altres que estiguin 
aprenent la llengua per tal de millorar la seva fluïdesa. Queden una hora a la setmana 
durant 10 setmanes per conversar en català de qualsevol tema. La propera 
convocatòria del voluntariat per la llengua s’obrirà el 13 de març i es necessiten tant 



persones catalanes que vulguin ajudar com persones que vulguin guanyar fluïdesa 
parlant-lo.  
 
 
 
La mort i la donzella de Polanski al Cinema comenta t d’aquest divendres a la 
Sala Petita  
 
Al cinema comentat d’aquesta setmana es podrà veure La mort i la donzella de Roman 
Polanski. Aquest és el tercer any que es porta a terme aquest cicle i enguany tots els 
films s’engloben sota el títol general “La banalitat del mal?”. Les sessions són sempre 
els últims divendres de mes, fins el mes de juny i el passi començarà a les 9 del 
vespre a la sala petita de l’ateneu. Tot seguit, es farà la tertúlia sobre les pel·lícules, 
que com és habitual estaran dirigides i moderades pel celoní Jesús Pacheco. La 
propera sessió serà el març amb Deliverance de John Boorman.  
 
 
 
Escolars celonins visiten la casa de la Vila i entr evisten l'Alcalde  
 
Els alumnes de tercer de primària del CEIP La Tordera van visitar aquest dilluns 
l'Ajuntament i van entrevistar l'Alcalde. Aquesta activitat està inclosa dins el programa 
d’activitats educatives complementàries que ofereix l’Ajuntament a tots els centres. 
L'objectiu és conèixer la seu de la institució de govern municipal, desenvolupar la 
consciència de pertànyer a una comunitat i oferir una aproximació al funcionament i 
organització de l'Ajuntament. També es vol que els alumnes coneguin millor els 
mecanismes de presa de decisions i que es trobin personalment amb l'Alcalde. La 
visita consta d'una petita explicació de l'organització municipal, una visita a l'edifici i 
una entrevista a l'Alcalde amb les preguntes que els nens i nenes han preparat 
prèviament. Els propers en visitar l'Ajuntament seran els alumnes de l'Avet Roig el dia 
15 de maig. 
 
(S’adjunta foto) 
 
 
Noves dates per l'expedició i renovació del DNI  
Tothom que s’hagi de renovar el carnet d’identitat, el DNI, pot demanar hora a partir de 
demà dijous a la Policia local. Aquest mes es faran les renovacions el dimarts 31 de 
març i el dijous 2 d’abril i hi podran anar 70 persones. Per sol·licitar-ho cal anar a la 
seu de la Policia Local amb el DNI actual. L’expedició té lloc al Safareig.   
 
Per qualsevol dubte o per sol·licitar hora, cal adreçar-se a la Policia local (carrer Santa 
Fe, 52 baixos o trucar al 93.864.12.17) 
 
 
Primer sorteig de la campanya El Pou dels desitjos  
Sant Celoni Comerç farà el primer dels sortejos del Pou dels desitjos aquest dissabte a 
les 11 del matí a la sala de Plens amb la presència de les autoritats locals, així com 
representants de la Unió de Botiguers i de l’Associació d’Empresaris turístics del 
Montseny, les tres parts implicades a la campanya. 
 
La campanya del Pou dels desitjos es va engegar a principis de febrer i durarà tres 
mesos. Té com a objectiu atreure el turisme al municipi i en total es faran 3 sortejos en 
què es repartiran 1.300 euros en vals de compra a cada un, 1.000 per un guanyador 
que se’ls haurà de gastar ala establiments adherits a la ubic i 300 per un segon 
premiat que seran pels comerços de l’associació d’empresaris turístics. De moment, 
Sant Celoni Comerç ha recollit unes 1.000 butlletes per aquest primer sorteig. 
 



Per portar a terme la campanya s’han repartit 15.000 impresos on s’hi mostren els 
principals atractius turístics del municipi i s’han distribuït entre els establiments adherits 
a la UBIC, hotels i restaurants del Montseny, així com punts d’informació turística de la 
zona, benzineres i estacions de tren. Aquests tríptics van acompanyats d’una moneda 
fabricada especialment per aquesta campanya. S’anomena celí i convida tothom a 
venir a Sant Celoni per poder fer una passejada pels diferents indrets turístics i acabar 
tirant la moneda al pou dels desitjos, que està instal·lat a la plaça de l’Església.  
 
 
Nou curset obert a tothom de l’Agrupació Sardanista  Baix Montseny  
L’Agrupació Sardanista Baix Montseny començarà un nou curset per ensenyar a ballar 
sardanes. El portaran a terme els divendres de 7 a 8 del vespre al gimnàs del col·legi 
Cor de Maria. Durarà unes 8 sessions, s’iniciarà aquest divendres i s’acabarà el 24 
d’abril. Està obert a tothom tant a petits com a grans i s’hi ensenyarà detalladament els 
passos, així com a escoltar la música per saber quin aire s’ha de donar a cada 
moment. Fa anys que des de l’Agrupació es porten a terme aquests cursets i hi 
acostumen a participar una quinzena d’adults i una altra de nens i nenes a partir de 6 
anys. Si algú està interessat en aprendre a comptar i repartir les sardanes, també hi 
pot anar de 8 a 9 del vespre al mateix centre.  
 
Per altra banda, l’Agrupació Sardanista ja té programat tot el calendari de ballades per 
aquest any. en total, en faran 13, dues menys que l’any passat. Per aquest diumenge 
en tenen un d’organitzada a la plaça Comte del Montseny a les 12 del migdia amb la 
cobla Lluïsos.  
 
 
 
 
AGENDA  (podeu consultar l’agenda a www.santceloni.cat ) 
 

dimecres 

25 
febrer 
2009 
18:30 

Vetlla del 
Carnestoltes  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Organitza:  Colla de 
Diables 
Tipus d'acte:  Festa  

dimecres 

25 
febrer 
2009 
19:00 

Enterrament del 
Carnestoltes  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Tipus d'acte:  Festa  

dimecres 

25 
febrer 
2009 
21:00 

Sardinada i 
Concert, amb Jaume 
Arnella  
Festes de Carnaval 
2009 

Lloc:  Can Ramis 
Organitza:  Bocs i Cabres 
de Sant Celoni 
Preu:  8 € 
Tipus d'acte:  Festa, 
Música  

dijous 

26 
febrer 
2009 

Audició a l'Ateneu  
Audicions dels 
alumnes de l´escola 
de Música 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Música  



20:00 

divendres 

27 
febrer 
2009 
20:00 

Contes amb 
sabors sefardites  
Narracions amb 
música, a càrrec 
d'Elisabet Ulibarri i 
Òscar Igual 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Música  
Narracions amb música, a 
càrrec d'Elisabet Ulibarri i 
Òscar Igual 
  

divendres 

27 
febrer 
2009 
20:00 

Projecte de futbol 
base del CESC  

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Organitza:  Club Esportiu 
Sant Celoni 
Tipus d'acte:  Esports  

divendres 

27 
febrer 
2009 
21:00 

Cinema: La Mort i 
la donzella , de R. 
Polanski  
III Cicle de Cinema 
comentat 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  gratuït 
Tipus d'acte:  Cinema  

dissabte 

28 
febrer 
2009 
11:30 

Petita hora del 
conte: contes per 
menuts  
Cançons de falda  
amb Oriol Canals, 
sessió per a nenes i 
nens de 0 a 4 anys 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Literatura, 
Infantils  

dissabte 

28 
febrer 
2009 
16:00 

Estades solidàries 
a Nicaragua  
Aquest estiu animat a 
conèixer Nicaragua 

Lloc:  Casa de la 
Solidaritat (Barcelona) 
Organitza:  NICAT 
Preu:  Gratuït 
Tipus d'acte:  
Conferència  

dissabte 

28 
febrer 
2009 
22:00 

Teatre: Germanes , 
a càrrec del grup 
Focus  
Primavera a l'Ateneu 
2009 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Durada:  1 hora i 40 
minuts 
Preu:  vegeu Entrades i 
abonaments 
Tipus d'acte:  Teatre  

diumenge 

1 
març 
2009 
11:30 

Calçotada 2009  
A Can Patiràs, a 
Campins 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  CESC 
Preu:  No socis 5 € 
Tipus d'acte:  Festa  

diumenge Curs d'escalada en Lloc:  Locals del CESC i 



1 
març 
2009 
23:59 

roca, nivell I  
Grup d'Alpinisme i 
Escalada 

del CEP + sortides 
Organitza:  GAE del 
CESC 
Tipus d'acte:  Cursos  

dijous 

5 
març 
2009 
19:00 

Xerrada: Les 
malalties de 
l'Alzheimer  
a càrrec de Pilar 
Otermin, neuròloga 

Lloc:  Rectoria Vella 
Organitza:  As. 
Neurològica Baix 
Montseny 
Tipus d'acte:  
Conferència  

 
 
Per a més informació: Comunicació. Ajuntament de Sa nt Celoni  
Tel. 93 864 12 10  comunicacio@santceloni.cat  


