
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 10 de febrer de 2010 
 

• Carnaval a Sant Celoni i la Batllòria. Prop de 1.00 0 persones s’han inscrit 
a la rua de Carnaval . A la Batllòria, rua divendres i rua diumenge 

• 25 ballada de la Colla del Filferro i 30 del Ferro.  El President d’Òmnium 
Cultural, Jordi Porta, convidat d’honor al Ball de Gitanes 

• La tercera temporada del cicle Concert i Ball a l’A teneu comença amb 
més de 600 persones  

• Endavant les obres d’arranjament del pati de l’esco la bressol municipal El 
Blauet. La Junta de Govern Local adjudica l’actuaci ó amb un cost de prop 
de 90 mil euros 

• La Junta de Govern Local aprova la incorporació de Fogars de Montclús a 
l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny 

• Renovació de l’arbrat del carrer de Campins 

• Les patinadores celonines passen al Campionat d’Esp anya 

• Agenda  

 

 
Carnaval a Sant Celoni i a la Batllòria   

Sant Celoni i la Batllòria ja estan a punt per Carnaval. Divendres a 2/4 de 6 de la tarda 
a la plaça de la Biblioteca,  xocolatada organitzada per l’Agrupament Erol i tot seguit, 
animació infantil a càrrec de Pica Picarol. Al vespre, a la Sala Petita de l’Ateneu, Ball 
de màscares amb Pd McMark i Jaume Ibars “rauxu” a partir de les 12 de la nit, 
organitzat per Bocs i  Cabres de Sant Celoni. L’entrada serà gratuïta per a totes les 
persones que vagin amb màscara, i els més despistats en podran comprar una allà 
mateix.  
 
Prop d’un miler de persones s’han inscrit a la rua de Carnaval! 
Prop de 1.000 persones (200 més que l’any passat) s’han inscrit a la rua de Carnaval 
en 16 comparses diferents: El Bob esponja; Alícia en el país de les meravelles; UP; 
Bàsquet troià; Me rio de Janeiro; Village People; El Vickilonis; Grangera busca...; La 
tuna; Erase una vez un imperi....; Tridenpop; Bang Ban Lucki luk; El bosque 
encantado; La gran faràndula; Los petits.com; Discoteca 4 love Sant Celoni.  
 
Les comparses es concentraran al carrer Esteve Cardelús a partir d’1/4 de 7 de la 
tarda. La rua passarà pel passeig de la Rectoria Vella, pel carrer Torres i Bages, el 
carrer Santa Fe, el carrer Abat Oliva, el carrer Campins, la plaça Comte del Montseny, 
el carrer Major, la plaça de l’Església, el carrer Sant Pere, arribarà a la carretera Vella, 
després pujarà pel carrer Anselm Clavé, la plaça de la Vila, el carrer Torras i Bages, el 
passeig de la Rectoria Vella i altra vegada al carrer Esteve Cardelús.  
 
Aquest any se celebrarà el XIV Concurs de comparses i es premiarà a la més original, 
a la més animada i a la més elaborada. Però abans de donar els premis, serà l’hora 



del sopar a la pista coberta i després, al pavelló, el ball de disfresses amb l’orquestra 
Nueva Etapa.  
 
L’endemà diumenge, el matí s’omple amb el Ball de Gitanes i a la tarda, a partir de les  
5 de la tarda a l’Ateneu, ball de disfresses infantil amb la Cia Encara Farem Salat. 
Entrada gratuïta. 
 
 
A la Batllòria, rua divendres i rua diumenge 
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda, al Ceip Montnegre de la Batllòria tindrà lloc la rua de 
Carnestoltes amb la participació dels nens i nenes de l’escola, els pares i les mares i 
els mestres. Es tracta d’un acte obert a tothom.  Diumenge,  a 2/4 de 5 de la tarda, a la 
xemeneia de Can Pàmies, sortirà una altra rua de Carnestoltes que arribarà a la plaça 
de l’Església on hi haurà xocolatada, desfilada de disfresses i ball amb Dj.  
 
 
I dimecres, la vetlla del Carnestoltes....  
De cara dimecres de la setmana vinent, més gresca amb la vetlla de Carnestoltes a 
2/4 de 7 de la tarda a la plaça de la vila i ja a les 7, l’enterrament i correfoc. Per tancar 
totes aquestes activitats, Bocs i cabres organitzaran una sardinada i concert L’esca del 
pecat amb Titot i David Rosell. Tothom que hi vulgui anar, serà dimecres i podreu 
comprar els tiquets el mateix dia a partir de les 7 de la tarda a Can Ramis.  
 
(S’adjunta el programa de Sant Celoni i el cartell de la Batllòria) 
 
 
 
25 ballada de la Colla del Filferro i 30 del Ferro  
El President d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, convid at d’honor al Ball de Gitanes 
 
El ball de Gitanes d’enguany està de festa: es compleixen 25 anys de la Colla de 
Filferro i 30 del Ferro.  
 
Diumenge passat ja es va donar el tret de sortida als actes de celebració amb la 
inauguració de l’exposició de les 25 ballades de la Colla del Filferro a Can Ramis, la 
presentació d’un joc telemàtic sobre les gitanes per a les escoles i el web de Gitanes 
del Baix Montseny i tot seguit, van sortir a la plaça alguns dels balladors de la primera 
Colla del Filferro /any 1986), la Colla de Sant Esteve, de Llinars del Vallès i del Ferro 
de Sant Celoni.  
 
Enguany el convidat d’honor al Ball de Gitanes serà Jordi Port a, president 
d’Òmnium Cultural.  Després de la tradicional cercavila de Gitanes que sortirà a les 
11 del matí del Casal d’Avis, començarà el Ball de Gitanes, que omplirà la plaça de 
balladors amb els seus balls: el galop d’entrada, l’entrada de ball, la jota, la 
contradansa, la polca, la farandola, la polca nova, el vals i  la sortida de ball. 
 
Recordem que la Colla del Ferro proposa omplir la festa de color posant un mantó a 
cada balcó i convida a la gent de la plaça de la Vila a obrir els seus balcons a amics i 
coneguts per gaudir de llotges d’honor. 
 
(S’adjunten imatges)  
 
 
La tercera temporada del cicle Concert i Ball a l’A teneu comença amb més de 
600 persones  
 



La tercera temporada de Concert i Ball de l’Ateneu va començar diumenge 7 de febrer 
amb molta força, més de 600 persones van omplir la Sala Gran. D’aquesta manera es 
veu consolidada una oferta que proposa cada primer diumenge de mes a la Sala Gran 
de l’Ateneu, una orquestra de renom amb concert i ball.  L’èxit de convocatòria també 
es deu a l’oferta de ball que la resta de diumenges del mes fa el Casal de la Gent Gran 
i que mou un gran nombre de balladors.  Fins ara el ball era al Casal però a partir 
d’aquest any, s’ha traslladat a la Sala Gran de l’Ateneu 
.  
Recordem que Concert i Ball a l’Ateneu es programa cada primer diumenge de mes a  
la Sala Gran de l’Ateneu amb l’entrada a 7 €. E 7 de març serà el torn de La Principal 
de la Bisbal, el 4 d’abril la Costa Brava, el 2 de maig l’Orquestra Metropol i el 6 de juny 
l’Orquestra Selvatana.  
 
(S’adjunta imatge)  
 
 
 
 
Endavant les obres d’arranjament del pati de l’Esco la Bressol Municipal El 
Blauet  
La Junta de Govern Local adjudica l’actuació amb un  cost de prop de 90 mil 
euros 
 
La Junta de Govern Local reunida aquest dimecres ha aprovat l’adjudicació provisional 
del contracte d’obres d’arranjament del pati de l’Escola Bressol Municipal El Blauet, a 
la mercantil URBE-SBD SL per 89.330, 36 € + IVA. Les obres concreten l’adequació 
del pati del centre amb uns turons que trenquen la linealitat de l’esplanada, inclou nous 
jocs infantils, la plantació d’arbres per crear zones d’ombra, paviments de diferents 
textures i completa les instal·lacions d’aigua i llum pròpies d’un pati d’escola. Les obres 
començaran properament.  
 
 
La Junta de Govern Local aprova la incorporació de Fogars de Montclús a 
l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny  
 

La Junta de Govern Local va aprovar ahir dimecres la incorporació de Fogars de 
Montclús a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny. Aquesta oficina dóna servei no 
només a la població local sinó també a usuaris dels municipis del Baix Montseny des 
que el passat 26 de maig de 2009 es va formalitzar el conveni de col·laboració per a 
l’establiment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny compartida entre els 
ajuntaments de Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni.   

L’Oficina ofereix els ciutadans els serveis d’informació i assessorament general sobre 
habitatge, assessorament i gestió en matèria de borsa d’habitatges de lloguer social i 
jove, tramitació dels ajuts de pagament de lloguer, rehabilitació d’habitatges i edificis, 
control de l’habitabilitat.  

Els ajuntaments de Sant Antoni de Vilamajor, Hostalric, Gualba, Campins, Sant Esteve 
de Palautordera, Riells i Viabrea, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Breda ja estan 
adherits a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny.  

 
 

Renovació de l’arbrat del carrer de Campins  
 
Dins el pla de sanejament i renovació de l’arbrat públic, durant els propers dies 
s’actuarà en el tram del carrer de Campins que va de l’avinguda Verge del Puig fins a 



Germà Emilià. Concretament es preveu la retirada dels arbres de l’espècie acer (Acer 
negundo) que es troben molt deteriorats i poden arribar a comportar risc per a la 
seguretat. Aquests arbres se substituiran per uns d’una altra espècie (Acer platanoides 
“columnare”) que s’adapta millor a les condicions del lloc.  
 
Per fer els treballs, dijous 11 de febrer de 8 del matí a 3 de la tarda , el tram del 
carrer de Campins entre l’avinguda Verge del Puig i  Germà Emilià estarà tancat al 
trànsit –excepte mobilitat veïnal i de serveis, controlades- i no s’hi podrà aparcar. 
Divendres 12 es podrà circular però es mantindrà la prohibició d’aparcament.  Per a 
qualsevol consulta, adreceu-vos si us plau a l’Àrea d’Espai Públic (Edifici Bruc, carrer 
Bruc, 26. Tel. 93 864 12 16, de 8 a 15 h, espai.public@santceloni.cat). 
 
 
 
 
Les patinadores celonines passen al campionat d’Esp anya  

El club Patinatge artístic Sant Celoni i el Club Patí Sant Celoni van participar aquest 
cap de setmana al Campionat de Catalunya celebrat a Lleida i van quedar en segona i 
quarta posició, fet que els obre les portes a la competició espanyola. El patinatge 
artístic Sant Celoni va interpretar l’espectacle de protesta Auch! i va quedar segon, al 
darrere de les seves principals rivals, les del Club Patí Blanes. Les patinadores del 
Club Patí van col·locar-se en quarta posició amb l’espectacle Rèquiem per un 
obstacle.  

La propera competició serà l’espanyola que es disputarà a Pamplona el 13 i 14 de 
març.  

 
 

AGENDA 

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

 

 


