
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 16 de desembre de 2009 
 

• Resultats de la consulta sobiranista a Sant Celoni 
• L’ajuntament programa activitats culturals cada set mana. Es presenten 

les programacions de Festes d’Hivern i A l’Ateneu 2 010 
• Oberta la matrícula a la nova oferta de formació pe rmanent municipal pel 

període gener- març 2010 
• La Nit de lletres d’aquest divendres girarà entorn el llibre La dona 

trencada, de Simone de Beauvoir . Últim acte organitzat per commemorar 
el Dia internacional contra la violència de gènere 

• Festa Major de la Batllòria  
• Es presenta una Mostra de pinyes de coníferes singu lars del món en el 

marc del Museu del Bosc de Catalunya  
• Inauguració d’exposicions: pintures d’Imma Subirà a  Can Ramis i de 

Núria Rossell a la Rectoria  
• Un grup de veïns de la Batllòria es mouen per la Ma rató  
• Creu Roja engega la campanya El joc de compartir  
• El mercat municipal regala 10 paneres als seus clie nts i clientes  
• Aquest diumenge, 20 de desembre gairebé totes les b otigues de Sant 

Celoni obertes  
• AGENDA 

 

 

Se cel·lebra amb tota normalitat la consulta sobira nista a Sant Celoni  
 

Sant Celoni i la Batllòria van viure diumenge amb total normalitat la consulta popular 
sobre l'autodeterminació de Catalunya. Gent molt diversa, majors de 16 anys, van 
exercir el seu dret a vot. L'alcalde Francesc Deulofeu va destacar la importància de la 
consulta perquè "cada ciutadà i ciutadana pugui opinar sobre el se u futur" . 
Segons Deulofeu, "cap agent polític o democràtic pot oposar-se o res tar 
impassible a aquesta demanda que ha sorgit estricta ment de la societat.  
Especialment en aquest context de desafecció, aques t esdeveniment ha suposat 
una molt bona notícia”.   
 
En nom de l'ajuntament, Francesc Deulofeu va agraïr l’esforç de totes les persones 
voluntàries que van fer possible la consulta al municipi.  
 
Resultat final de la votació: 

Cens  13.765   
Vots  2.998 21,78 % 

SÍ 2.847 94,96 % 
NO 120 4,00 % 

Blancs  29 0,97 % 
Nuls  2 0,07 % 

 



 

L’ajuntament programa activitats culturals cada set mana 
Es presenten les programacions de Festes d’Hivern i  A l’Ateneu 2010 
 
El regidor de Cultura, Jordi Cuminal, va presentar el programa de Festes d’hivern i la 
programació A L’Ateneu que segons va dir, s’han preparat perquè “cada cap de 
setmana a nivell cultural passi alguna cosa al muni cipi”. Grups locals i entitats 
col·laboren en la programació que segons Cuminal, “segueix apostant per la creació 
local per davant de tot ”. En aquesta línia s’inscr iu el projecte Arts Clap 
promogut conjuntament amb Pere Espinosa. ARTS CLAP s’estructura en dos grans 
eixos: La celebració de festes cpm la PARTY TIME que s’ha programat per al proper 
18 de desembre (s’inclou dins les festes d’hivern) i un Programa d’activitats 
escèniques diverses durant la programació a l’Ateneu que tindran lloc de febrer a juny, 
cada primer divendres de mes, a la sala petita de l’Ateneu.  
 
El programa de les festes d’hivern recull el conjunt d’actes que van del 18 de 
desembre fins al 24 de gener amb propostes de l’ajuntament i també de les entitats. 
Entre molts actes destaquen les cantades de nadales a l’esplai, a l’església amb la 
coral Briançó, a l’Ateneu a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música; els 
pastorets de Rebrot teatre; I roda d’autors que promou Andrés Pardo i la gala lírica que 
organitza la Societat Ateneu; activitats de cinema infantil el dilluns 28 de desembre i el 
dilluns 4 de gener; L’AMPA de l’escola de Música organitza un concert de la Jove 
Orquestra Nacional de Catalunya; per cap d’any, ball de nit amb l’Orquestra Privada i 
DJ; el carter reial organitzat per l’AE Erol s’instal·la, enguany, a la torre de la Força; la 
cavalcada, organitzada per la Colla de Geganters, comptarà amb la participació dels 
Diables de Sant Celoni que obriran la comitiva; la comissió dels 50 anys de Quico 
Sabaté organitza diferents actes per commemorar els 50 anys de la seva mort; la 
Diada sardanista del 10 de gener amb una ballada de sardanes i el concert de reis i la  
festa de Sant Antoni Abat del 23 i 24 de 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. Es 
tracta d’una oferta variada i pensada per públic divers 
 
El grup revelació Manel actuarà el dia 8 de gener amb “Els millors professors 
europeus” també hi haurà dansa amb la Factoria Mascaró, teatre amb els accidents del petit 
princep i les formes de les coses.. Amés el programa inclou: teatre local amb el Rebrot Teatre i 
Trocateatre i Tramoia; concert i ball cada primer diumenge de mes; Sessions’n sona el primer i 
tercer dissabte de mes; Arts Clap cada primer divendres de mes; Disco jove organitzada per 
JSC i Cinema i cinema comentat. 

 

www.santceloni.cat/ARXIUS/2009/Publicacions/FestesN adal2009.pdf  

 

 

 

Oberta la matrícula a la nova oferta de formació pe rmanent municipal pel període 
gener- març 2010  

Ja es pot consultar i matricular-se als tallers, cursos i activitats que es portaran a terme 
a Sant Celoni i la Batllòria durant el primer trimestre del 2010. El clip, la publicació amb 
tota aquesta oferta municipal de formació permanent, està penjat al web santceloni.cat 
i també es pot trobar a les pàgines centrals de l’Informatiu 48.  



Hi ha molts cursos i de molts àmbits diferents com són: formació per a l’ocupació que 
inclou cursos de directors i monitors d’activitats de lleure infantil i juvenil i també el de 
manipuladors d’aliments i tallers diversos per a emprenedors. En l’apartat de 
tecnologies de la informació i la comunicació tenim un curs bàsic de disseny de 
pàgines web, un d’introducció a la fotografia digital, d’alfabetització digital nivell 1 i 2, 
un taller d’informàtica de word i Internet i un altre d’excel. Precisament d’aquests 
cursos d’informàtica, la matrícula s’ha de formalitzar aquesta setmana. En aquest 
sentit cal anar al carrer Torres i Bages, 12, al primer pis o bé trucar al 93.864.12.25. 

 

Al Clip també hi trobareu altres cursos englobats a l’àmbit d’expressió artística. A la 
Batllòria, per exemple, es farà un taller de manualitats. També n’hi haurà un d’ikebana, 
de l’art floral japonès. Un d’iniciació a la guitarra d’acords, de coreografies de teatre 
musical, de teatre per a joves, de dansateràpia i s’iniciarà l’aula d’expressió per a 
discapacitats. A part de tots aquests cursos i tallers, també n’hi haurà un de dietètica i 
nutrició, de tast de formatges, de cuina, de gimnàstica dirigida, de dansa del ventre, de 
ioga, de country, de tatuatges temporals i diverses classes de llengües.  

 

 
La Nit de lletres d’aquest divendres girarà entorn el llibre La dona trencada, de 
Simone de Beauvoir   

La tertúl·lia literària d’aquest divendres girarà entorn de La dona trencada, de Simone 
de Beauvoir que descriu una dona que ha d’assumir el pas del temps i alhora la 
llibertat individual dels éssers que l’envolten. Les tres peces que conformen la dona 
trencada són reflex de tres fracassos personals. La tertúlia la conduirà el celoní Joan 
Mañas i es portarà a terme a les 9 del vespre a l’Hotel Suís. Aquest serà l’últim acte 
dels programats per commemorar el Dia internacional contra la violència de gènere a 
Sant Celoni. Les activitats han durat un mes, del 18 de novembre fins el 18 de 
desembre. 

 

 

 
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 
 
 
 
Es presenta una Mostra de pinyes de coníferes singu lars del món en el marc del  
Museu del Bosc de Catalunya  

Des del dia 9 de desembre i fins el proper 29 de gener es pot visitar a la Biblioteca de 
Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona l’exposició Mostra de pinyes de 
coníferes singulars del món creada en el marc del projecte Museu del Bosc. 
 



Els materials que conformen aquesta exposició resulten dels treballs de mostreig del 
grup de recerca Conservació, etnoecologia i canvi global dirigit pel Dr.Martí Boada 
(Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona). 
Les peces centrals de la mostra són les pinyes de diferents espècies de coníferes del 
món que s’han anat recollint amb l’objectiu de fornir el viver d’arbres amb ascendents 
monumentals, singulars i d’interès que s’ha creat recentment a Sant Celoni en el marc 
del projecte Museu del Bosc. Aquesta col·lecció de pinyes esdevé un petit tast de 
l'ampli fons objectual i documental disponible i representa una de les múltiples línies 
en les quals està treballant l’equip del projecte: les coníferes. 
 
L’exposició recull pinyes de més de trenta espècies de coníferes diferents d’arreu del 
planeta. Entre les peces que es mostren podem trobar-n’hi de tan excepcionals com 
pinyes del Pinus aristata ssp longaeva, l’arbre més longeu del planeta; pinyes del 
Pinus Maximartinezii, un endemisme Mexicà; una pinya de Pinus halepensis 
col·lectada a Halepo, indret on es va descriure l’espècie o pinyes d’altres espècies 
rellevants amb exemples d’atacs per rosegador. 
 
Per més informació sobre l’exposició podeu consultar el web  
http://www.bib.uab.cat/pinyes.htm 
 
 
Inauguració d’exposicions: pintures d’Imma Subirà a  Can Ramis i de Núria 
Rossell a la Rectoria  
 
Aquest dissabte s’inauguraran dues exposicions. A Can Ramis a les 6 de la tarda 
s’inaugurarà Molt d’amor d’Imma Subirà que es podrà visitar fins el 10 de gener i a les 
7 de la tarda a la Rectoria Vella, s’inaugurarà Darrere les paraules de Núria Rossell 
fins el 17 de gener. Dissabte 9 de gener a les 7 de la tarda, visita comentada a càrrec 
de Núria Rossell i mostra dels llibres d’artista.  
  
 
 
Un grup de veïns de la Batllòria es mouen per la Ma rató  
 
Un grup de veïns i veïnes de la Batllòria es van moure aquest diumenge per recollir 
fons per la Marató de TV3 amb l’organització d’una pedalada. L’acte va comptar amb 
la  col·laboració de la colla de ciclistes Senglar ferit que va preparar dos recorreguts: el 
més llarg fins a Fuirosos i el més curt fins les Llobateres. La trentena de participants 
van comptar amb un esmorzar a la tornada cedit per les botigues de la Batllòria. Tot i 
que altres anys s’havia recollit més coincidint amb la Festa Major, l’organització està 
molt contenta de poder contribuir amb 180 euros per la Marató.  
 
(S’adjunta imatge)   
 
 
 
Creu Roja engega la campanya El joc de compartir  

Un any més Creu Roja organitza la tradicional recollida de joguines. Tothom hi pot 
col·laborar portant qualsevol tipus de joguina, especialment que siguin noves o si són 
utilitzades, que estiguin en un bon estat de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia i 
dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda a la seu de Creu Roja, a la carretera vella, 86. Els 
objectes recollits es repartiran després entre les famílies del municipi que ho 
necessitin. Aquest any Creu roja rebrà l’ajuda de diversos joves de l’escola Cor de 
Maria que col·laboraran endreçant les joguines, empaquetant-les i també repartint-les.   

 

 



 
EL mercat municipal regala 10 paneres als seus clie nts i clientes  
 
Com cada any per aquestes dates, el mercat municipal organitza la campanya 
nadalenca per premiar les persones que hi compren. Cada botiga reparteix unes 
butlletes pels seus clients que s’han d’omplir i tirar-les a la bústia que hi ha al passadís 
central. El sorteig de les 10 paneres serà el 22 de desembre a partir de les 12 del 
migdia al mateix mercat municipal. Un cop passades les festes, els paradistes 
començaran ja a planejar què organitzen per celebrar el seu aniversari. 
 

 

Aquest diumenge, 20 de desembre gairebé totes les b otigues de Sant Celoni 
obertes  

La majoria de botigues de Sant Celoni obriran aquest diumenge. Precisament, també 
per aquest diumenge, Sant Celoni comerç convida a un cafè. Les persones que paguin 
amb la targeta de pagament de l’associació tindran un tiquet per fer un cafè a 
qualsevol establiment de restauració de la UBIC.  

 

 

AGENDA 

(De divendres 18de desembre a diumenge 2 de desembr e) 

 

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 
Encesa solidària 

d'espelmes  

Lloc:  Ermita Verge del 
Puig 
Organitza:  La Salle 



desembre 
2009 
18:00 

Inici de campanya 
pel projecte Perú 
2010 

Sant Celoni - Proide - 
AEG Erol 
Tipus d'acte:  Festa  
Inici de campanya pel 
projecte Perú 2010 
  

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  

divendres 

18 
desembre 

2009 
23:00 

Arts Clap 
presenta Party 
Time! 
per Pere Espinosa 

Lloc:  Sala petita de 
l'Ateneu 
Preu:  5 € 
Tipus d'acte:  Música  
per Pere Espinosa 
  

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 
19 

desembre 
2009 
11:30 

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

Lloc:  Biblioteca 
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 

Cantada de 
nadales  
Festes d'hivern 

Lloc: Sala petita de 
l'Ateneu 
Organitza: Esplai 



2009 
18:00 

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 

Dansa: Sueños, 
amb Alba Hayal  
Festes d'hivern 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Organitza: Ass. Dansa 
Espiritual del Ventre i 



2009 
20:00 

Escola Maishadansa  
Preu: gratuït 
Tipus d'acte: Dansa  
Festes d'hivern 
  

dimarts 

22 
desembre 

2009 
10:00 

Festa Major 
d'hivern de la 
Batllòria  
Dimarts, 22 de 
desembre 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Teatre  
Dimarts, 22 de desembre 
  

dissabte 

26 
desembre 

2009 
12:00 

Cantada de Sant 
Esteve  
A càrrec d'alumnes 
de l'Escola Municipal 
de Música 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Música  
A càrrec d'alumnes de 
l'Escola Municipal de 
Música 
  

dissabte 

26 
desembre 

2009 
18:00 

Teatre: Els 
pastorets, a càrrec 
de Rebrot Teatre  
Festes d'hivern 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Teatre  
Festes d'hivern 
  

diumenge 

27 
desembre 

2009 
18:00 

Teatre: Els 
pastorets, a càrrec 
de Rebrot Teatre  
Festes d'hivern 

Lloc:  Sala gran de 
l'Ateneu 
Tipus d'acte:  Teatre  
Festes d'hivern 
  

 

 


