
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 27 de gener de 2010 
 
 

• Dimarts comencen les preinscripcions a Educació inf antil, primària i ESO 
pel curs 2009- 2010. L’Oficina Municipal d’Escolari tzació ofereix suport i 
informació a les famílies  

• De l’1 al 5 de febrer: Setmana d’inscripcions a la rua de Carnaval a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana  

• Comença un nou cicle de Cinema comentat a l’Ateneu dedicat a la 
comèdia 

• 4 i 1 cinc! Espectacle familiar de dansa aquest diumenge a l’A teneu  

• ArtsClap i Pere Espinosa porten el cantautor Joan T ena a l’Ateneu 

• El patinatge celoní estrena espectacle i es classif ica pel campionat de 
Catalunya 

• Aquest dissabte Sant Celoni comerç treu les rebaixe s al carrer 

 

 
 
 
Comencen les preinscripcions a Educació infantil, p rimària i ESO pel curs 2009-
2010 
 
L’Oficina Municipal d’Escolarització ofereix suport  i informació a les famílies 
 
Dimarts 2 de febrer comença el període de preinscripció als centres d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria que s’allargarà fins el 16 de febrer. Des de l’Oficina 
Municipal d’Escolarització, a la Rectoria Vella, es col·labora amb el Departament 
d’Educació en el procés d’escolarització d’aquests alumnes i s’informa i s’orienta a les 
famílies sobre l’oferta educativa del municipi (escoles públiques i escoles 
concertades).  
 
Horari de l’OME: 

- de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h 
- de dimarts a divendres de 17 a 20 h 

 
Per demanar informació es pot trucar al 93 864 12 13 dins aquest horari o enviar un 
mail a: rovirarm@santceloni.cat 
 
Per facilitar a les famílies la consulta sobre els centres i els serveis educatius, 
l’ajuntament ha editat novament la Guia educativa del municipi que s’ha enviat a totes 
les famílies amb fills de 3 anys. També està disponible als diferents equipaments 
municipals o a  www.santceloni.cat/guiaeducativa 
 
 
 



 
 
De l’1 al 5 de febrer: Setmana d’inscripcions a la rua de Carnaval a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana   
 
Tothom que vulgui fer una comparsa el dissabte 13 de febrer, la setmana vinent, de l’1 
al 5 s’han d’anar a inscriure a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Safareig. Cada 
comparsa ha d’estar formada per 15 persones com a mínim, i ha de tenir 2 
responsables majors de 16 anys. L’Ajuntament aportarà 6 euros per persona per 
finançar les despeses de les disfresses i dels guarniments necessaris i també donarà 
100 euros per carrossa. En el moment de la inscripció a la rua, s’ha de saber el 
nombre de components de la comparsa, si es portarà música i carrossa. En el mateix 
moment també es poden comprar els tiquets pel sopar i el ball.  
 
Dissabte 13 de febrer  la rua sortirà a les 7 de la tarda, després hi haurà el sopar 
popular a la pista coberta que costarà 5 euros per persona i està obert a tothom. Els 
tiquets es podran comprar a l’OAC de l’1 al 5 de febrer.  Per tancar la nit, ball de 
disfresses amb l’orquestra Nueva Etapa al pavelló. Tampoc no hi pot faltar el concurs 
de comparses. Aquest any serà la 14a edició i es repartirà 300 euros a la comparsa 
més original, a la més animada i a la més elaborada.  
 
(S’adjunta document)  
 
 
 
Comença un nou cicle de Cinema comentat a l’Ateneu dedicat a la comèdia  
 
Divendres 29 de gener començarà un nou cicle de Cinema comentat a l’Ateneu 
dedicat a la comèdia. Aquest cicle consta de quatre sessions, cada últim divendres de 
mes a les 9 del vespre, i les condueix Jesús Pacheco i Julià. L’entrada és gratuïta. 
 

To be or no to be  (humor intel·ligent)- 19 de gener 
Monty Python and The Holy Grail  (humor absurd) - 26 de febrer 
Fargo (humor negre) - 26 de març 
Tais toi!  (humor blanc) - 30 d’abril 

 

 

4 i 1 cinc! Espectacle familiar de dansa aquest diumenge a l’A teneu  

Dins la programació A l’Ateneu, aquest diumenge 31 de gener a les 12 del migdia es 
podrà veure l’espectacle familiar de dansa 4 i 1 cinc! de la Factoria Mascaró sota la 
direcció i coreografia de Joan Serra i Quim Serra, direcció i coreografia i amb els 
ballarins Lluís Fábregas, Laia Martínez, Jordi Rubio i Laida Tanco. 
 
L’espectacle que s’emmarca en la línia de la companyia: buscar i experimentar noves 
formes del llenguatge corporal. 4 i 1 cinc! és una coreografia sobre els quatre 
elements: l’aigua, el vent, la terra i el foc. I un cinquè que és el resultat del nostre 
llenguatge contemporani, actual i viu. Es juga amb el vestuari, amb materials 
escenogràfics i amb els colors, que ajuden a sensibilitzar i viure el guió. Tot pensat per 
suggerir als nens i nenes els principis fonamentals, simples, d’un sistema en filosofia, 
en ciència, en art. 
 
Té una durada de 50 minuts i l’edat recomanada és per a infants de 3 a 5 anys. 
 
 
 
 



  
 
ARTSCLAP i Pere Espinosa porten el cantautor Joan T ena a l’Ateneu  
 
L’impulsor del projecte ARTSCLAP – Nit amb Cultura, el celoní Pere Espinosa, portarà 
divendres 5 de febrer a les 11 de la nit, a la sala petita de l’Ateneu, el cantautor Joan 
Tena.  
ARTSCLAP presentarà un programa d’activitats escèniques diverses de febrer a juny, 
cada primer divendres de mes, a la sala petita de l’Ateneu.  
 

(S’adjunta cartell) 

 

 

El patinatge celoní estrena espectacle i es classif ica pel campionat de Catalunya  

Les patinadores de Sant Celoni han aconseguit la primera i tercera posició al 
Campionat de Barcelona que es va celebrar aquest cap de setmana passat a Vilanova. 
Una de les principals novetats d’aquest any és que, per poder competir a tots els 
campionats, les patinadores estan dividides en dos clubs diferents. L’any passat hi 
havia dos grups de show dins el mateix club, però ara, per temes legals s’ha creat el 
Patinatge artístic Sant Celoni i el Club patí Sant Celoni. El primer està format pel grup 
més veterà (que va quedar primer al Campionat de Barcelona amb el nou espectacle 
Auch!!) i l’altre per patinadores més joves (el tercer classificat amb Rèquiem per un 
obstacle). 

El cap de setmana del 6 i 7 de febrer els dos grups participaran al campionat de 
Catalunya. 

 
 
 
Aquest dissabte Sant Celoni comerç treu les rebaixe s al carrer  
  
Una trentena d’establiments associats a la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant 
Celoni trauran els seus productes al carrer per vendre’ls a preus molt baixos. Hi haurà 
principalment roba, calçat i complements de vestir. Les parades estaran ubicades a la 
plaça de la Vila, a una part del carrer Major i al carrer Anselm Clavé. Les rebaixes 
sortiran al carrer a quarts de 10 del matí fins a quarts de 9 del vespre. 

 
 

 
AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  

 

 


