
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 9 de desembre de 2009 
 

• L’ajuntament organitza un taller per a persones cui dadores no 
professionals. El curs respon al compromís adoptat durant la primera 
Diada de la Gent Gran que es fer el passat 9 d’octu bre 

• 18, 19 i 20 de desembre: Festa Major de la Batllòri a  
• La programació estable de teatre, música i dansa A l’Ateneu s’avança al 

gener. El grup Manel actuarà divendres 8 de gener 
• Comencen els actes de Nadal a l’Escola de Música i de Teatre  
• La biblioteca l’Escorxador celebra el 10è aniversar i. L’equipament registra 

un alt nivell d’ús en relació a altres biblioteques   
• AGENDA 

 
 
 
L’ajuntament organitza un taller per a persones cui dadores no professionals  
El curs va ser un compromís de la primera Diada de la Gent Gran que es va fer el 
9 d’octubre passat 
 
L’ajuntament de Sant Celoni comença aquesta setmana un taller adreçat a persones 
cuidadores no professionals de persones depenents amb una durada de 10 hores. 
Unes 25 persones s’han apuntat al curs que tindrà lloc els dies 9, 11, 16 i 18 de 
desembre de les 15 a les 17.30 h a la Rectoria Vella i que compta amb el suport de 
l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. 
 
L’ajuntament es va comprometre a organitzar aquest curs durant la primera Diada de 
la Gent Gran que es va fer a Sant Celoni el passat 9 d’octubre. Concretament, a la 
sessió adreçada als cuidadors no professionals de persones depenents amb 
l’assistència d’un centenar de persones, es va insistir en la necessitat  de l’autocura de 
la persona  cuidadora amb la participació en tallers que proporcionen un espai de 
formació i d’intercanvi amb altres famílies cuidadores. En aquell moment, l’ajuntament 
va assumir el compromís d’organitzar un curs que ja va comptar allà mateix amb una 
vintena d’inscrits. 
 
 
 
18, 19 i 20 de desembre: Festa Major de la Batllòri a  
 
El dies 18, 19 i 20 de desembre la Batllòria celebra la Festa Major. Ajuntament, 
Consell de Poble i diferents entitats han programat actes per a totes les edats: els 
nens i nenes  faran tallers, menjaran xocolata desfeta, cagaran el tió...Els joves 
ballaran a la Disco Jove, i al ritme de la Girasol, i gaudiran amb la cursa de motocross. 
I els grans  veuran teatre, Tramoia  presenta “Som i serem “, ballaran... i tothom 
passejarà per la Fira Nadalenca de l’Esperança.  
El pressupost d’enguany és de 28 mil euros, similar al de l’any passat.  
 
 
http://www.santceloni.cat/ARXIUS/2009/Publicacions/FestaMajorHivernBatlloria.pdf 
 



 
 
 
La programació estable de teatre, música i dansa A l’Ateneu s’avança al gener  
El grup Manel actuarà divendres 8 de gener 
 
L’ajuntament ha decidit avançar al mes de gener, l’inici de la programació estable de 
teatre, música i dansa A l’Ateneu que fins aquest any començava a finals de febrer.  
 
El grup revelació Manel actuarà el dia 8 de gener amb “Els millors professors 
europeus”. Aquest serà un dels seus últims concerts, ja que després de passar per 
Sant Celoni, se’n van fins a València, el dia 9, i el 15 acaben la gira al Palau de la 
Música de Barcelona, on ja tenen totes les entrades exhaurides des de fa molts dies, i 
es tanquen a enregistrar el seu segon disc. El preu de l’entrada per aquest concert 
serà de 12 € i es podran comprar anticipadament al Centre Municipal d’Expressió (c. 
Sant Josep, 18) els dies 4 i 5 de gener, de 10 a 13 h i el 7 i 8 de gener, de 10 a 13h i 
de 17 a 20 h o a les taquilles del teatre, una hora abans del concert. 
 
D’altra banda, durant tot l’any 2009, tothom qui ho ha desitjat ha rebut, cada setmana, 
per mail o sms, la programació cultural de l’Ateneu. Ara, tal com es va anunciar al 
principi de la campanya de recollida de dades, es farà un sorteig entre tots ells de 20 
abonaments per a la programació 2010. Properament es donarà a conèixer el llistat de 
persones guanyadores! 
 
 
 
Comencen els actes de Nadal a l’Escola de Música i de Teatre  

 
Tal com ja és tradicional, l’Escola de Música i l’Escola de Teatre celebraran el Nadal 
amb dos concerts amb la participació de gairebé tots els seus alumnes. Dimecres 16 
de desembre a les 8 del vespre  serà el torn des instrumentistes de totes les edats 
que, agrupats en grans formacions, oferiran nadales tradicionals i modernes en el 
marc de l’Audició de Nadal. En aquest cas els alumnes s’ajuntaran i actuaran per 
famílies: vent, guitarres, corda, percussió i pianos amb la presentació a càrrec dels 
alumnes de l’Escola de Teatre.  
 
D’altra banda, dissabte 26 a les 12 del migdia seran tots els nois i noies de l’Escola 
de Música, des dels més petits fins als més grans, els que cantaran un bon assortit de 
nadales en el Concert de Sant Esteve.  Finalment, diumenge 3 de gener a les 7 de la 
tarda,  l’AMPA de l’Escola de Música ha programat un gran Concert de cap d’any: els 
alevins de la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) presentaran un concert 
simfònic a la Sala Gran de l’Ateneu. Serà l’ocasió per gaudir de la música d’aquest 
joves talents.  
     
 
La biblioteca l’Escorxador celebra el 10è aniversar i 
L’equipament registra un alt nivell d’ús en relació  a altres biblioteques  
 
El proper 18 de desembre la biblioteca celebra els seus primers 10 anys de servei. Es 
tracta d’un equipament molt ben valorat per la ciutadania i amb un alt nivell d’ús dins la 
comparativa d’ús de les biblioteques tant pel que fa a visites a la biblioteca per dia de 
servei, préstecs per hora de servei, per habitant i per document.  
 
Per celebrar l’aniversari s’han preparat diferents actes que començaran aquest 
divendres 11 de desembre amb el concert de Taima Tesau (Toni Xuclà-Laura 
Guiteras) a les 20.30 h a la mateixa biblioteca i seguiran divendres 18 de desembre, 
amb un taller familiar de creació d’instruments musicals amb materials reciclats a les 6 



de la tarda i, a les 9 del vespre al Suís, la tertúlia literària sobre La dona trencada de 
Simone de Beauvoir. Dissabte 19, hora del conte amb Contes del cistell de Nadal a les 
11.30h.  
 
Ampliació de l’espai per a estudi  
A principis d’any, la biblioteca té previst ampliar els serveis al pis on fins ara se situava 
la sala d’actes. S’habilitarà com a espai de treball en silenci, per a l’estudi, amb un 
punt d'atenció a l'usuari i serveis als adults.  
 

 

 

AGENDA consultable a www.santceloni.cat  

(De divendres 11 de desembre a diumenge 20 de desem bre) 

 

 

divendres 

11 
desembre 

2009 
20:30 

Concert: Taima 
Tesao (Toni Xuclà-
Laura Guiteras)  
10 anys! Biblioteca de 
Sant Celoni 
l'Escorxador 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Música  
10 anys! Biblioteca de 
Sant Celoni l'Escorxador 
  

dissabte 

12 
desembre 

2009 
22:00 

Música clàssica: 
Un tast de cordes 
Programa Entrefestes 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu:  Vegeu Entrades 
programa Entrefestes 
Tipus d'acte:  Música  
Programa Entrefestes 
  

diumenge 

13 
desembre 

2009 
06:30 

Gósol-Tuixén i 
Tuixén-Gósol  
GR 107: "Camí dels 
Bons Homes" + GR 
150 

Lloc:  Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza:  CESC 
Tipus d'acte:  Esports  

diumenge 

13 
desembre 

2009 
09:00 

Consulta popular 
sobre la 
independència  
Sant Celoni i la 
Batllòria decideixen 

Lloc:  A tots els punts del 
municipi habilitats per 
efectuar la votació 
Durada:  El dia 13 de 
desembre de 9 a 20h. 
Organitza:  Plataforma 
organitzadora de la 
consulta popular sobre la 
independència dels 
Països Catalans  
Sant Celoni i la Batllòria 
decideixen 
  

diumenge 
Concert i ball, amb 

l'Orquestra 
Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 



13 
desembre 

2009 
18:00 

Montgrins  
Concert i ball a 
l'Ateneu 

Preu:  7 € 
Tipus d'acte:  Dansa, 
Música  

divendres 

18 
desembre 

2009 
12:00 

Festa Major 
d'hivern de la 
Batllòria (1)  
Divendres, 18 de 
desembre 

Tipus d'acte:  Dansa, 
Exposició, Festa, Infantils, 
Música, Teatre  
Divendres, 18 de 
desembre 
  

divendres 

18 
desembre 

2009 
16:00 

Taller de Nadal: 
fem tions i postals, 
a càrrec de La 
Censada  
Hora del Conte a la 
biblioteca de la 
Batllòria per la Festa 
Major d'Hivern 

Lloc:  Biblioteca de la 
Batllòria 
Organitza:  Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte:  Infantils  

divendres 

18 
desembre 

2009 
18:00 

Taller familiar de 
creació 
d'instruments 
musicals amb 
materials reciclats  
10 anys! Biblioteca de 
Sant Celoni 
l'Escorxador 

Lloc:  Biblioteca 
l'Escorxador  
10 anys! Biblioteca de 
Sant Celoni l'Escorxador 
  

divendres 
18 

desembre 
2009 
21:00 

Nit de lletres: La 
dona trencada, de 
Simone de Beauvoir  
10 anys! Biblioteca 
de Sant Celoni 
l'Escorxador 

Lloc:  Hotel Suís 
Organitza: Biblioteca 
l'Escorxador 
Tipus d'acte: Literatura  
10 anys! Biblioteca de 
Sant Celoni 
l'Escorxador 
  

divendres 
18 

desembre 
2009 
22:00 

Nit de salsa  
exhibició i ball a 
l'Ateneu 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza: Club de ball 
Celodance 
Preu: 5 € 
Tipus d'acte: Dansa  

dissabte 
19 

desembre 
2009 
11:00 

Festa Major 
d'hivern de la 
Batllòria (2)  
Dissabte 19 de 
desembre 

Tipus d'acte: Esports, 
Dansa, Mostra, Festa, 
Infantils, Música  

dissabte Hora del conte: Lloc: Biblioteca 



19 
desembre 

2009 
11:30 

Contes del cistell de 
Nadal  
10 anys! Biblioteca 
de Sant Celoni 
l'Escorxador 

l'Escorxador 
Organitza: Biblioteca 
Tipus d'acte: Literatura, 
Infantils  
10 anys! Biblioteca de 
Sant Celoni 
l'Escorxador 
  

dissabte 
19 

desembre 
2009 
12:00 

Dinar de Nadal  
Festes d'Hivern 

Lloc: Pavelló Municipal 
d'Esports 
Organitza: Creu Roja  
Festes d'Hivern 
  

dissabte 
19 

desembre 
2009 
18:00 

Cantada de 
nadales  
Festes d'hivern 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza: Esplai Casal 
de la Gent Gran 
Tipus d'acte: Música  
Festes d'hivern 
  

dissabte 
19 

desembre 
2009 
18:00 

Exposició: Molt 
d'amor, d'Imma 
Subirà  
Festes d'hivern 

Lloc: Can Ramis 
Tipus d'acte: Exposició  
Festes d'hivern 
  

dissabte 
19 

desembre 
2009 
19:00 

Exposició: Darrere 
les paraules, de 
Núria Rossell  
Festes d'hivern 

Lloc: Rectoria Vella 
Tipus d'acte: Exposició  
Festes d'hivern 
  

dissabte 
19 

desembre 
2009 
22:00 

I Roda d'autors 
Ciutat de Sant 
Celoni  
Festes d'hivern 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Preu: 5 € 
Tipus d'acte: Música  
Festes d'hivern 
  

diumenge 
20 

desembre 
2009 
08:30 

Tradicional pujada 
del Pessebre a Les 
Agudes  
Sortida matinal 

Lloc: Plaça Comte del 
Montseny 
Organitza: CESC 
Tipus d'acte: Esports  

diumenge 
20 

desembre 
2009 
09:00 

Festa Major 
d'hivern de la 
Batllòria (3)  
Diumenge, 20 de 
desembre 

Tipus d'acte: Esports, 
Dansa, Infantils, Música  
Diumenge, 20 de 
desembre 
  



diumenge 
20 

desembre 
2009 
12:30 

Cantada de 
nadales, a càrrec de 
la Coral Briançó  
Festes d'hivern 

Lloc: Església parroquial 
Sant Martí 
Tipus d'acte: Música  
Festes d'hivern 
  

diumenge 
20 

desembre 
2009 
18:00 

Cinema: Mamma 
mia, de Phyllida 
Lloyd  
Cinema a l'Ateneu 
2009-10 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: Cinema  
Cinema a l'Ateneu 2009-
10 
  

diumenge 
20 

desembre 
2009 
19:30 

Dansa: Sueños, 
amb Alba Hayal  
Festes d'hivern 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Organitza: Ass. Dansa 
Espiritual del Ventre i 
Escola Maishadansa 
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: Dansa  
Festes d'hivern 
  

 


