
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 22 d’abril de 2009  

 
• Celebració de la Diada de Sant Jordi a Sant Celoni  
• Inauguració i jornada de portes obertes a la torre de la Força 
• Presentació del Quadern del alumnes de Català 
• Presentacions de les publicacions editades per l’Aj untament: El Centre    

            Popular de Sant Celoni i La Vall de Fui rosos. El Montnegre profund 
• Els ajuntaments del Baix Montseny es reuniran per c oordinar temes 

culturals 
• Una cinquantena de persones participen al debat ciu tadà sobre el nucli 

històric  
• Dilluns 27 d’abril a les 20 h a la Biblioteca: Sess ió informativa sobre la 

xarxa Wimax municipal  
• Portes obertes a l’Escola Bressol Municipal : dimarts 28 d’abril durant tot 

el dia 
• 29 d’abril a les 12 h: Prova de sirenes d´accident químic a Sant Celoni i la 

Batllòria 
• Presentació a la Batllòria del fulletó informatiu d e les Llobateres  
• 33 persones ressegueixen la petja humana al Sot de Bocs 
• Setmana de la Ciència a l’escola Pallerola 
• Un recull fotogràfic del Ball de Gitanes 2009, nove tat per aquest Sant 

Jordi 
• Tramoia presenta Som i serem, de Teatre de Guerrill a, a l’Ateneu  

 
• Agenda 

 
 

Celebració de la diada de Sant Jordi a Sant Celoni  

La plaça de la Vila acollirà un any més la venda de roses i llibres durant la diada de 
Sant Jordi a Sant Celoni. Enguany, l’Ajuntament també hi serà present amb un estant 
per apropar la informació a la ciutadania. Coincidint amb la diada, el Centre de 
Formació d’Adults presentarà la revista Suar Tinta a ¾ de 6 de la tarda  a la 
Biblioteca i tot seguit, a 2/4 de 7 s’inaugurarà la recuperació de la Torre de la Força . 
A les 7 de la tarda a la plaça es podran ballar sardanes amb la cobla Flama de Farners 
i al vespre a Can Ramis, audició espectacle Història de Catalunya a càrrec dels 
alumnes de l’Escola de Música.  

(S’adjunta programa)  

 

Inauguració de la Torre de la Força del carrer de l es Valls  
 



El proper dia de Sant Jordi s'inaugurarà la Torre de la Força. La recuperació de la torre 
del carrer de les Valls servirà per posar en relleu la Força o muralla medieval de Sant 
Celoni que, tot i ser el nucli originari de la vila, és desconeguda per bona part dels 
celonins i celonines. El recinte emmurallat de Sant Celoni és, per ara, l'únic monument 
celoní catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat. Els treballs 
d’adequació i restauració han costat 270 mil euros.  
 
La Força, una mica d'història 
 
La Força és el testimoni de la formació de la vila medieval. La construcció en el segle 
XI d'una capella dedicada a Sant Celdoni al peu del camí ral (que havia estat l'antiga 
Via Augusta romana) propicià el creixement de cases i el primer teixit urbà de la vila al 
seu entorn, que aprofitava la situació estratègica de l'indret, a mig camí entre 
Barcelona i Girona. Aquesta població incipient, dedicada a l'artesania (teixits, roba, 
calçat, eines...), el comerç i l'hostalatge, de seguida necessità protecció i seguretat, 
per això s'envoltà amb la muralla o Força propiciada pels Hospitalers, senyors de la 
vila. El recinte emmurallat tenia aproximadament uns 37 m d'amplada i 135 m 
d'allargada i estava encerclat per una vall o fossat (d'aquí el topònim del carrer de les 
Valls). 
 
El primer document que fa referència a la muralla és de 1154, i parla de la "portam  
villam Sancti Celedonii". També hi ha referències documentals de 1301. Entre 1371 i 
1374 es van fer emprèstits per la construcció de muralles i tancats, i en el temps de les 
revoltes catalanes (1462-1472) els jurats de la vila decidiren reforçar la muralla, omplir 
el fossat d'aigua i acaparar armes per la defensa. La muralla també protegí el mercat 
de Sant Celoni, que es feia davant del recinte de la Força, i ja està documentat el 
1157. La decadència de la muralla arribà en perdre la seva utilitat defensiva. El 1681, 
per tal d'ajudar en les despeses de la construcció de la nova església parroquial, es 
van vendre les valls o fossat per a fer-hi horts (que amb el temps esdevingueren 
habitatges), i el 1865 s'enderrocà la porta de Girona o dels Sants Metges. 
 
Després d'aquestes vicissituds, el recinte emmurallat de Sant Celoni es conserva 
parcialment com a paret mitgera entre les cases del carrer Major i les dels carrers de 
les Valls i de Sant Roc, i com a façana d'algunes cases de la plaça del Bestiar.  De les 
cinc torres que, com a mínim, tenia originalment el conjunt només se'n conserven dues 
i l'angle d'una tercera. Entre les dues primeres destaca la torre anomenada de ca 
l'Aymar, que és perfectament visible des de la plaça de Josep Alfaras. La torre que hi 
ha al carrer de les Valls és la que s'ha restaurat. 
 
Recuperació de la torre 
 
El 2006 l'Ajuntament va adquirir tres solars per promoure la rehabilitació de la torre del 
carrer de les Valls, situada a la casa coneguda com cal Peó. El novembre de 2007 van 
començar les obres sota la direcció de Jordi Espar Gasset, de Poma Arquitectura SL. 
En una primera fase es van enderrocar els elements afegits a la torre, com la casa que 
l'aprofitava com a habitació al primer pis i com a part de la quadra a baix, i es van fer 
les excavacions arqueològiques de la zona. Després s'ha refet la part destruïda de la 
torre, s'han consolidat les restes de la muralla i s'ha rehabilitat un cobert, per on puja 
l'escala de ferro que permet ascendir dalt la torre. Finalment s'ha fet una rampa per 
facilitar l'accés a l'espai i a l'interior de la torre. El dissabte 21 de març es presentà la 
rehabilitació als veïns propers a la zona. 
 
 
Torre de la Força  
Inauguració: dijous 23 d'abril a dos quarts de 7 de la tarda 
 
Portes obertes i visites guiades: 
- Dissabte 25  



Oberta: de les 11 a la 1 del migdia, i de 5 a 8 de la tarda. 
Visites guiades: matí a les 11 i a les 12, tarda a les 5, a les 6 i a les 7. 

- Diumenge 26  
Oberta: de les 11 a les 2 del migdia, i de 5 a 8 de la tarda. 
Visites guiades: matí a les 11, a les 12 i a la 1, tarda a les 5, a les 6 i a les 7.   

   
 

Presentació del Quadern dels alumnes de Català  

Dimecres 22 d’abril a les 19.30 h a la Sala petita de l’Ateneu, l’alumnat dels cursos 
de català presentarà el Quadern 2009, un recull de textos elaborats per ells mateixos 
sobre el tema de l’exposició. A continuació hi haurà l’actuació de l’actriu Pepa Lavilla 
amb el muntatge Contes de la Rodoreda basat en els sentiments i emocions de les 
quatre protagonistes dels contes Tarda al cinema, El bitllet de mil, La mainadera i 
Zerafina. Després es comentarà el muntatge amb l’actriu i l’acte s’acabarà  amb una 
xocolatada. 

Des de fa anys, l’Oficina de Català organitza, pels volts de Sant Jordi, una exposició i 
activitats paral·leles amb l’objectiu de fer difusió d’algun aspecte o d’algun personatge 
relacionat amb la llengua o la literatura catalana. Aquest any se centra en Mercè 
Rodoreda 

Del 23 d’abril al 17 de maig a Can Ramis es podrà veure l’exposició titulada Mercè 
Rodoreda que pretén endinsar-nos en la vida i l’obra d’aquesta escriptora. Les 
fotografies de Pilar Aymerich i els textos de Marta Pessarrodona  evoquen l’univers 
literari amb què l’autora ens apropa als seus sentiments. Aquesta exposició, de 
l’Institut Català de les Dones, va adreçada al conjunt de la població.   

Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 1983) està considerada una de les 
escriptores més importants de la narrativa catalana contemporània i ben segur que la 
més internacional. En la seva obra, que ha estat traduïda a gairebé una trentena 
d’idiomes, destaquen la novel·la i el conte, però també hi són presents el periodisme, 
la poesia i el teatre, amb petites incursions en la pintura, art que, durant uns anys, va 
practicar a manera de divertiment. Algunes de les seves obres, a part de les més 
divulgades La plaça del Diamant i Mirall trencat, són les següents: Aloma, El carrer de 
les Camèlies, Jardí vora el mar, Quanta, quanta guerra..., Vint-i-dos contes, La meva 
Cristina i altres contes, Semblava de seda i altres contes i Viatges i flors. 

 
 
El Centre popular i La Vall de Fuirosos. El Montneg re profund: novetats 
editorials editades per l’Ajuntament  
 
La Rectoria Vella es va omplir dissabte a la tarda a la presentació del llibre de Josep 
Llovera, el Centre Popular de Sant Celoni, editat per l’Ajuntament. El llibre repassa la 
història d’una de les entitats més importants del municipi durant el segle XX. La 
publicació d’aquest llibre surt publicat per Sant Jordi de l’any 2009, just en el moment 
en què la Junta Directiva del Centre i l’Ajuntament han acordat la donació de l’edifici al 
municipi.  
 
Aquest diumenge tindrà lloc la presentació del llibre La vall de Fuirosos. El 
Montnegre profund, de Montse Guitart Mas, Martí Boada i Geòrgia Rodoreda, el 
quart volum de Natura i Societat editat per l’Ajuntament. L’acte tindrà lloc el diumenge, 
26 d’abril, a les dotze del migdia, a la Biblioteca l’Escorxador, i comptarà amb la 
presència de, Josep Canals, Josep Serra, Joan Oller i Leopold Blume coneixedors de 
la vall de Fuirosos i col·laboradors del projecte. 



 
(S’adjunten fotos i les portades dels llibres) 
 
 
Els ajuntaments del Baix Montseny coordinen temes c ulturals  
 
Dilluns 4 de maig al vespre es reuniran a Sant Celoni tots els regidors i regidores de 
Cultura dels ajuntaments del Baix Montseny per tractar diferents temes de l’àmbit 
cultural. La convocatòria respon a la convicció que molts dels projectes que es 
gestionen des dels ajuntaments, i especialment els de Cultura, poden ser interessants 
per a tota la població de la comarca sobrepassant el municipi que els promou. En 
aquest sentit, des de l’Ajuntament de Sant Celoni es volen obrir diferents projectes als 
quinze municipis que dibuixem la comarca natural del Baix Montseny.  
 
 
 
Una cinquantena de persones participen al debat ciu tadà sobre el nucli històric  
 
La Sala petita de l'Ateneu va acollir dissabte al matí a més de cinquanta persones al 
debat ciutadà sobre el nucli històric de Sant Celoni dins el procés participatiu per 
sol·licitar la Llei de Barris. D'aquesta manera es va poder recollir les opinions dels 
veïns i veïnes que l'alcalde Francesc Deulofeu va valorar com a "molt positives, 
constructives i interessants".  La jornada va començar amb una benvinguda i 
presentació a càrrec de l'alcalde i dels professionals que desenvolupen el projecte de 
la Llei de Barris a Sant Celoni, després un primer treball en plenari per explicar el 
projecte, pausa-cafè, treballs en grup i, finalment la presentació de les conclusions. El 
consistori i els professionals es van comprometre a mantenir informats als i les 
participants del taller sobre l'evolució del projecte. 
 
L'alcalde va agrair la "boníssima predisposició de la gent a participar en  un 
projecte que ens afecta com a poble"  i va emmarcar el debat en la línia del 
consistori a compartir projectes amb la ciutadania, com ara la configuració de la festa 
major, la mostra i la guia d'entitats, entre altres. 
 
Què és la Llei de Barris  
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial (Llei de Barris),  va crear el Fons de foment del 
programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial com un instrument financer de la 
Generalitat destinat a la rehabilitació i a la promoció de barris i àrees urbanes que, per 
llurs característiques, requereixen una atenció especial de l'Administració. L'objectiu de 
la Llei de Barris és la millora des del punt de vista urbanístic, social, e conòmic i 
ambiental, de barris o àrees urbanes, com és el cas  del nucli històric de Sant 
Celoni  que avarca la part del municipi que existia a principis del segle XX.  
 
Els municipis que volen optar a les subvencions que atorga la Llei de Barris, per un 
dels seus barris o àrees, han d'elaborar un Projecte d'Intervenció Integral que 
contempli actuacions tant urbanístiques com socials. Per aquest motiu és important 
comptar amb la participació de la ciutadania per a elaborar, entre tots i totes, el millor 
Projecte pel nucli històric i per Sant Celoni. 
 
(S’adjunten fotos) 
 
 
Dilluns 27 d’abril a les 20 h a la Biblioteca: Sess ió informativa sobre la xarxa 
Wimax municipal  
 



Dilluns 27 d’abril a les 8 del vespre a la Biblioteca Municipal de l’Escorxador, es farà 
una sessió informativa sobre la xarxa preWimax municipal que oferirà connexió a 
Internet a preus assequibles. L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat un conveni amb 
l’empresa celRas (Maxen Technologies S.L), per oferir  servei d’Internet a 7 euros al 
mes (1 mega) i 12 euros al mes (2 megues) a  partir del mes de maig a tot el municipi.  
 
Es podran connectar a la xarxa totes les llars situades al nucli urbà, de Sant Celoni i la 
Batllòria, o qualsevol urbanització amb visió directa als diferents emissors de senyal 
situats al municipi. Per fer arribar la connexió d’Internet als equips caldrà adquirir 
l’adient aparell receptor (que inclou la instal·lació). 
 
Les característiques generals del servei d’Internet que s’ofereix són: navegació a una 
velocitat de 1 Mbps o 2 Mbps, no es necessita línia telefònica, Ip pública fixa gratuïta, 
alta gratuïta, sense període de permanència mínim, possibilitat de telèfon Ip en 
modalitat de prepagament i no haver cap tipus de limitació en el servei (consultar 
www.celras.net i les preguntes freqüents FAQS).  
 
A la sessió informativa es respondran dubtes i les persones interessades ja es podran 
donar d’alta i, d’aquesta manera, ser els primers a rebre el servei. 

 

Portes obertes a l’Escola Bressol Municipal: dimart s 28 d’abril durant tot el dia  
 
Abans d’iniciar-se el període de preinscripció, el dimarts 28 d’abril durant tot el dia, 
l’Escola Bressol Municipal El Blauet organitza la jornada de portes obertes  per tal 
que les famílies que ho desitgin puguin visitar el centre en funcionament. Aquest 
mateix dia a les 18 h tindrà lloc una xerrada informativa  per conèixer com funciona 
el centre i els professionals que l’integren.  
 
 

Calendari de preinscripció i matriculació. Curs 200 9-2010 
 

Escola Bressol Municipal El Blauet  
 
Fases Dates Horari 

Confirmació places EBM El Blauet 22 al 24 d’abril de 9 h a 12 h 

Jornada de portes obertes 28 d’abril Durant tot el dia. 
Xerrada 

informativa a les 
18 h 

Publicació places vacants 28 d’abril  

Presentació de noves sol·licituds 5 al 15 de maig de 9 h a 12 h 

Barem 18, 19 i 20 de maig   

Llistes amb el barem 22 de maig  

Sorteig (establert pel centre i publicat abans 
del 4 de maig) 

Entre 25 i 27 de maig  

Reclamacions 25, 26 i 27 de maig  

Resolució reclamacions 28 de maig  

Llistes admesos  2 de juny  

Període de matriculació 8 al 12 de juny de 9 h a 12 h 

 
 



 

 

29 d’abril a les 12 h: Prova de sirenes d´accident químic a Sant Celoni i la 
Batllòria  
 
Dimecres 29 d’abril tindrà lloc una nova prova de sirenes d'avís d'accident químic a 
diferents ciutats catalanes, entre elles Sant Celoni i la Batllòria organitzada per la 
Direcció General de Protecció Civil de la Generlalitat de Catalunya. L'inici previst és a 
les 12 i el final a les 12.10 h aproximadament. Els ciutadans no han de fer res , 
només es tracta de controlar la potència de les sirenes de cara a reajustar-les si cal i 
familiaritzar-se amb el so.  
Durant aquesta setmana, els ciutadans de Sant Celoni i la Batllòria han començat a 
rebre a casa una postal informativa sobre la prova de sirenes.   
 
 
 
Presentació a la Batllòria del fulletó informatiu d e les Llobateres  
 
L’Ajuntament presenta el fulletó de promoció turística de les Llobateres al Centre Cívic 
de la Batllòria. l’acte serà diumenge a les 6 de la tarda. Aquest fulletó permet conèixer 
més a fons aquest aiguamoll, resultat de l’explotació i restauració d’una gravera al curs 
mitjà de la Tordera. Aquest document explica el procés de formació de l’estany i 
destaca els seus valors faunístics, florístics, ecològics i socials. La presentació 
s’acompanyarà d’una projecció de fotografies de Jordi Novell i EGAM. El fulletó el 
podeu trobar a qualsevol equipament municipal o al web santceloni.cat.   
L’aiguamoll de les llobateres va rebre, fa un mes aproximadament, el premi de l’aigua 
2009, que lliurava l’associació catalana d’Amics de l’aigua.  El guardó reconeix  la 
tasca feta per la construcció de la bassa de laminació d’aquest espai per tal de 
disminuir els riscos d’inundació de la Tordera i també per crear hàbitats aquàtics i de 
ribera.  
 

 
33 persones resegueixen la petja humana al Sot de B ocs  
  
Diumenge 19 d’abril, 33 persones van participar a la passejada guiada pel Sot de Bocs 
dins el programa de passejades al Parc del Montnegre i el Corredor que pretén 
conèixer millor el patrimoni natural i cultural del parc i gaudir del seu entorn. Després 
de dies de pluges i sortides anul·lades, finalment el temps va acompanyar als 
participants de les passejades del parc. Des de la Deixalleria municipal, a la que 
alguns hi arribaren amb cotxe i d’altres a peu, es va creuar la Tordera, per endinsar-se 
tot seguit a Sot de Bocs. Aproximadament la meitat dels participants eren de Sant 
Celoni, fet que va permetre enriquir la sortida gràcies als coneixements i comentaris 
relacionats amb la zona visitada.  

El passat de Sot de Bocs, marcat per les vinyes que ocupaven aquest indret fins als 
anys setanta, no ha pogut ser esborrat per les plantacions de pi pinastre i pi insigne 
que es troben al llarg del camí. Així doncs, es pogueren veure diverses barraques de 
vinya utilitzades per guardar-hi les eines, els solcs on es plantaven els ceps i els pous 
que proveïen d’aigua els conreus. A més, entremig d’aquest bosc relativament jove es 
localitzaren testimonis dels arbres fruiters (figueres, cirerers, castanyers i avellaners) 
que oferien fruits i ombra, i de les plantes medicinals (romaní, farigola, saüc i cap 
d’ase) que guarien i reconfortaven a pagesos i bosquerols.  

Després d’aquest recorregut per un espai tan marcat durant segles per la petja 
humana, es va acabar la passejada a Can Draper, admirant el roure monumental i 
parlant de l’explotació del suro, arbre molt abundant a Sot de Bocs. 



 
Les sortides es fan dissabte o diumenge, són gratuïtes i obertes a tothom. El guiatge 
va a càrrec de l’escola de Natura del Corredor. L’organitzador de les passejades 
guiades és l’Oficina del Parc del Montengre i el Corredor (Diputació de Barcelona, 
Àrea d’espais Naturals). 
 
Properes sortides a Sant Celoni:  
21 de juny: La riera de Montnegre 
4 d’octubre: Els boscos de rata esquirolera 
15 de novembre: Tardor al Pla d’en Toni 
 
(S’adjunta foto) 
 
 
 
Setmana de la Ciència de l’escola Pallerola  
 
L’escola Pallerola celebra durant aquests dies la setmana de la ciència. Ja fa més de 
17 anys que pels volts de Sant Jordi, l’escola organitza alguna activitat especial. En 
aquesta ocasió, tots els cursos treballaran diferents temes relacionats amb totes les 
branques de la ciència i matemàtiques. Ho tractaran a través de tallers, disseccions, 
experiments, invents, també faran paper reciclat, revelaran fotografies, etc. L’objectiu 
principal d’aquesta setmana, és fomentar l’esperit científics dels nois i noies. Dissabte, 
celebraran la gran festa de cloenda oberta a tothom i organitzada per l’AMPA. La festa 
comptarà amb moltes activitats: tobogans, un rocòdrom, una xocolatada, una 
competició esportiva entre les escoles de Sant Celoni... s’acabarà amb una fideuà 
popular.   
 
 
Un recull fotogràfic del Ball de Gitanes 2009, nove tat per aquest Sant Jordi  
 
Ball de Gitanes. Sant Celoni 2009 és el títol d’un llibret d'unes 70 pàgines que conté un 
recull - resum fotogràfic de tota la jornada del ball de Gitanes del 2009, amb fotografies 
del ball, diables, del vell i la vella, músics... Inclou un DVD amb una presentació amb 
més fotografies de la ballada. També conté un breu text amb la informació i novetats 
d¹aquesta darrera ballada, així com un text històric per contextualitzar i per donar a 
conèixer les característiques i els orígens del ball a Sant Celoni. És una autoedició 
dels fotògrafs Aitana Such i Pep Puigtió (La tieta Lola) amb el “vist-i-plau” de la Colla 
del Ferro del Ball de Gitanes de Sant Celoni. Aquest llibre a part de ser una memòria 
d¹aquest 2009 intentarà tenir continuïtat i poder esdevenir una eina de referència 
històrica que reculli en un únic format el que fins ara quedava molt dispers.  
 
 
 
Tramoia presenta Som i serem, de Teatre de Guerrill a, a l’Ateneu  
 
Els propers 24, i 25 d'abril, a l’Ateneu, el grup de teatre Tramoia comença un nou 
viatge arreu de la geografia catalana. Aquesta vegada amb l'obra de Quim Masferrer 
(Teatre de Guerilla), Som i serem,  basada en l’aportació de tres de les ments més 
brillants del planeta que es troben dalt d'un escenari per discutir sobre la filosofia de 
les torrades sucades amb all.  
 
Som i serem és un compendi dels habitants del marge dret de la muntanya, a la 
recerca del remei mèdic infal·lible. És un retorn als nostres orígens, el retrobament 
amb uns personatges nostrats que tenen molt clar que des del centre del món tenen la 
visió més amplia del planeta i la capacitat d'anàlisi més infal·lible de la comarca.  
 



Cada vegada es fa més difícil d'aconseguir els drets per poder representar obres 
actuals i sobretot de producció pròpia de les companyies del nostre panorama teatral; 
és per això que Tramoia vol agrair molt especialment el suport i col·laboració rebut per 
la companyia TEATRE DE GUERRILLA, després d'haver pogut comprovar en primera 
persona, el seu interès per mantenir el seu vincle amb el món del teatre amateur. 
 
Per l'estrena prevista pels dia 24 i 25 d’abril, Tramoia ha inclòs a la seva pàgina web 
una oferta per aconseguir entrades de franc. www.tramoia.cat 
 
 
 

• AGENDA 
 

dimecres 

22 
abril 
2009 
19:30 

Exposició sobre 
Mercè Rodoreda  
Inauguració i 
treballs dels 
alumnes de català 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  
Exposició, Literatura, 
Teatre  
Inauguració i treballs 
dels alumnes de català 
  

dijous 

23 
abril 
2009 
16:00 

Certamen 
literari de Sant 
Jordi  
Alumnes del CEIP 
Montnegre, de la 
Batllòria 

Lloc:  CEIP Montnegre 
la Batllòria 
Tipus d'acte:  
Literatura  
Alumnes del CEIP 
Montnegre, de la 
Batllòria 
  

dijous 

23 
abril 
2009 
17:45 

Suar Tinta!  
presentació de la 
revista del Centre 
de Formació 
d'Adults 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Mostra  
presentació de la 
revista del Centre de 
Formació d'Adults 
  

dijous 

23 
abril 
2009 
18:30 

La Torre de la 
Força  
Inauguració i 
jornada de portes 
obertes 

Lloc:  Carrer les Valls  
Inauguració i jornada 
de portes obertes 
  

dijous 

23 
abril 
2009 
19:00 

Ballada de 
sardanes  
amb la Cobla 
Flama de Farners 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  
amb la Cobla Flama 
de Farners 
  

dijous 

23 
abril 

Història de 
Catalunya  
Audició espectacle, 
a càrrec de 

Lloc:  Can Ramis 
Tipus d'acte:  Música, 
Teatre  
Audició espectacle, a 
càrrec de l'alumnat de 



2009 
20:30 

l'alumnat de 
l'Escola de Música 

l'Escola de Música 
  

divendres 

24 
abril 
2009 
10:00 

Cloenda del 
curset de 
sardanes a les 
escoles  
amb la cobla 
Flama de Farners 

Lloc:  Plaça de la Vila 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  
amb la cobla Flama de 
Farners 
  

divendres 

24 
abril 
2009 
18:00 

Final del 
Campionat 
Catalunya "B" 
Junior  
Hoquei patins 

Lloc:  Pavelló 
Municipal d'Esports 
Durada:  26/04/09 
Organitza:  Club Patí 
Sant Celoni - Hoquei 
Tipus d'acte:  
Esports  

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


