
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  
Dimecres, 17 de febrer de 2010 
 

• La rua de Carnaval omple els carrers de Sant Celoni  i la Batllòria 

• Ball de Gitanes marcat pels 25 anys de la Colla del  Filferro i 30 del Ferro 

• El Servei Municipal d’Ocupació organitza un curs pe r a persones 
autònomes sobre la normativa fiscal i laboral 

• La col·laboració ciutadana permet detenir uns presu mptes lladres al polígon 
Molí de les Planes 

• Una agent cívica vetlla per reduir les defecacions d’animals al carrer 

• Actuació per millorar la seguretat viària al carrer  de Diputació 

• Comença un espai de novetats literàries a Punt 7 rà dio de la mà de les 
llibreries celonines 

• L’ajuntament i diversos establiments de Sant Celoni  col·laboren amb una 
expedició de vallesans al Sàhara  

• Nova sessió de cinema aquest diumenge a l’Ateneu: Les noies de la 
Llenceria  de Bettina Oberli  

 

• Agenda  

 
 

La rua de Carnaval omple els carrers de Sant Celoni  i de la Batllòria  
 
Els carrers de Sant Celoni es van omplir de gent amb la rua de Carnaval. El jurat del 
concurs de comparses estava format per un representant de cada comparsa, més tres 
persones escollides per l'Ajuntament de Sant Celoni: dos artistes locals de l'àmbit visual i 
plàstic i una persona del teixit associatiu que col·labora habitualment en l'àmbit de festes. 
El resultat final del concurs de comparses va ser el següent: 

� Comparsa més original: Bang Ban Lucki Luk  
� Comparsa més animada: inicialment hi va haver un empat entre les comparses 

Village People i els Vickilonis. En una segona votació del jurat es va determinar 
que la comparsa guanyadora era Village People . 

� Comparsa més elaborada: Bàsquet Troià   

El sopar i el ball de disfresses va ser novament un èxit de participació.  
 
(S’adjunten imatges) Àlbums disponibles a www.santceloni.cat 
 
 
 
A la Batllòria  divendres va tenir lloc la cercavila pels carrers del poble per part dels 
alumnes i mestres del Ceip  Montnegre. Aquest any els nens i nenes de l’escola anaven 
disfressats d’ocells, cada classe era un tipus diferent, i els mestres eren els 



espantaocells.  Diumenge, el Rei Carnestoltes va visitar la Batllòria per instal·lar-hi la 
disbauxa. La rua va acabar a la plaça de l’església on es va celebrar una desfilada de 
disfresses. Un cop es van donar els premis els assistents van poder escalfar-se amb una 
mica de xocolata calenta, i moure’s al ritme de la música. 
 

(S’adjunten imatges) Àlbums disponibles a www.santceloni.cat 

 

 
Ball de Gitanes marcat per la 25 ballada de la Coll a del Filferro i 30 del Ferro  
Un any més la ballada de Gitanes va ser un èxit de participació tant de balladors (més de 
50 parelles de petits i més de 60 de grans), com de públic. Amb el president d’Òmnium 
Cultural, Jordi Porta com a convidat d’honor, la ballada d’enguany va estar marcada pels 
25 anys de la Colla del Filferro i els 30 de la Colla del Ferro. La ballada la van dedicar a 
tres persones vinculades amb les gitanes i els diablots, tots tres morts el darrer any: 
Indaleci Losilla, Xavi Novell i Neus González.  
 
(S’adjunten imatges) Àlbums disponibles a www.santceloni.cat 
 
 
 
El Servei Municipal d’Ocupació organitza un curs pe r a persones autònomes sobre 
la normativa fiscal i laboral    
 
Dins la tasca de suport a l’ocupació, el Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de 
Sant Celoni organitza un curs per a persones autònomes amb la finalitat d’oferir 
coneixements bàsics sobre la normativa fiscal i laboral que incideix en el l’exercici del 
treball autònom i s’estudiaran casos pràctics.  
 
El curs de 8 hores de durada s’ha programat pels dies 24 i 25 de febrer de 9.30 h a 13.30 
h al Safareig (c/ Campins, 24). Per formalitzar la inscripció cal adreçar-se al Safareig, al 
telèfon 93 864 12 00 o bé per correu electrònic: creacioempreses@santceloni.cat 
 
 
 
 
La col·laboració ciutadana permet detenir uns presu mptes lladres al polígon Molí 
de les Planes  
 
Una trucada telefònica d’un veí a la Policia local de Sant Celoni va permetre detenir 
dimecres passat a una presumptes lladres mentre sostreien acer inoxidable d’una 
empresa del Polígon industrial Molí de les Planes. Els fets van passar quan un particular 
va alertar a la policia de la presència d’una furgoneta de color blanc amb tres individus al 
carrer Rec del Molí amb una actitud sospitosa. Diversos agents s’hi van desplaçar i 
davant la presència policial els presumptes lladres van llençar el material que 
transportaven a terra i van intentar fugir sense èxit. Els agents van localitzar el titular de 
l’empresa que va confirmar que l’acer inoxidable que volien sostreure tenia un valor d’uns 
6mil euros.  Els tres detinguts van ser traslladats a la comissaria dels mossos d’esquadra 
de Sant Celoni.   
 
 
 
Una agent cívica vetlla per reduir les defecacions d’animals al carrer  
 
El mes de febrer ha començat una iniciativa innovadora promoguda per l’Ajuntament de 
Sant Celoni amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya: 
una agent cívica treballarà a peu de carrer per sensibilitzar a les persones propietàries 



d’animals de companyia sobre les bones pràctiques a la via pública i la recollida de les 
defecacions. informant de com cal actuar per millorar aquesta vessant de la vida 
comunitària. Durant 5 mesos actuarà en diversos horaris i, especialment, en els espais 
de major freqüentació de passeig d’animals. 
 
Paral·lelament, es donarà una nova embranzida, al programa d’implantació de colònies 
controlades de gats, que pretén anar ordenant la presència d’aquests animals al carrer, 
tot evitant l’excessiva proliferació i les pràctiques d’alimentació inadequada/furtiva que la 
promouen.  
 
Les problemàtiques associades a la tinença poc responsable d’animals de companyia, 
són presents a tots els municipis: deposicions de gossos, manca de implantació de xip i/o 
d’inscripció al cens, alimentació furtiva de gats... Són aspectes que, lluny de facilitar la 
tant interessant convivència ciutadana amb la presència d’animals, generen conflictes i 
malestar, fàcilment evitables si s’adopten bones pràctiques. 
 
 
 
 
 

Millora de la seguretat viària al carrer de Diputac ió 

 

Durant els propers dies es durà a terme la primera actuació per millorar la seguretat 
viària del carrer de Diputació, entre l’avinguda Verge del Puig i el carrer de Santa Tecla. 
Per tal d’aconseguir reduir la velocitat dels vehicles es canviarà de costat l’aparcament 
del tram que va de l’Avinguda Verge del Puig al carrer Germà Emilià. Entre el carrer de 
Consell de Cent i el de Santa Tecla es prohibirà l’aparcament de cara a millorar la 
visibilitat d’incorporació des d’aquest darrer carrer i, alhora, facilitar els moviments 
d’aparcament del CAP i de sortida de vehicles als guals del davant. 
 
La proposta es va presentar a una àmplia representació del veïnat a finals d’any i es 
completarà més endavant amb un projecte d’adequació del tram següent del carrer 
Diputació, entre els carrers de Consell de Cent i de Joaquim Costa. 
 
 
 
Comença un espai de novetats literàries a Punt 7 rà dio de la mà de les llibreries 
celonines  
 
Les llibreries Alguer 7 i Els 4 Gats col·laboraran setmanalment a Punt 7 Ràdio Sant 
Celoni. A partir d’aquesta setmana, els dos establiments explicaran tres novetats 
literàries de diferents estils (novel·la, assaig, literatura infantil, etc). La participació serà 
setmanal i s’emetrà per Punt 7 Ràdio, dins els Info 7 de divendres a 2/4 de 9 del vespre i 
de dilluns a les 8 del matí i a 2/4 de 2 del migdia.  
 
 

 

 

L’ajuntament i diversos establiments de Sant Celoni  col·laboren amb una expedició 
de vallesans al Sàhara  
  

L’ajuntament de Sant Celoni i diversos establiments del municipi han fet donació de 
material per al Sàhara per mitjà d’una expedició de 23 vallesans, la gran majoria atletes 
del Club Atletisme L'aire de Granollers, que dilluns 22 de febrer participaran a la Marató 
del Sàhara, solidària amb els refugiats de la zona. La Marató del Sàhara que inclou, a 
més del clàssic recorregut, també les distàncies de 21 km, 10 km, 5 km i la cursa dels 



nens, té la finalitat d'impulsar la pràctica esportiva entre els i les joves sahrauís i de 
finançar projectes d'ajuda humanitària. L'aspecte esportiu, però, en aquesta ocasió és 
secundari pels atletes vallesans, ja que els objectius són donar a conèixer la 
problemàtica sahrauí i portar-los material humanitari. I és que entre tots, portaran més de 
700 quilos d'articles de primera necessitat als refugiats, bàsicament aliments, 
medicaments, roba i calçat esportiu. 
 
Tot aquest material l'han recollit a través d’empreses i entitats que han volgut col·laborar 
amb diverses donacions. És la segona vegada que aquests atletes corren aquesta 
prova. Molts d'ells l'any 2008 ja van fer aquest viatge, i varen viure una experiència molt 
positiva que no han dubtat en repetir. Tal i com faran enguany, el viatge es va aprofitar 
per promoure un projecte solidari: la compra i instal·lació d'una nevera solar per més de 
50 famílies. En el decurs de la seva estada als campaments de refugiats, els atletes 
tenen previst visitar l'hospital "Nayem Hamiya" a Ausserd per comprovar de primera mà 
les mancances més urgents, i poder així dotar dels recursos energètics i medicaments 
necessaris mitjançant els diners que es varen recaptar amb els donatius de la loteria de 
Nadal i d'altres subvencions públiques i privades. 
 
 
 
 
Nova sessió de cinema aquest diumenge a l’Ateneu: Les noies de la Llenceria  de 
Bettina Oberli  
 
Diumenge, 21 de febrer a les 6 de la tarda  
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita  
 
Director:  Bettina Oberli   
Guió:  Bettina Oberli y Sabine Pochhammer  
Música:  Luk Zimmermann  
Actors i actrius:   Stephanie Glaser (Martha Jost), Annemarie Düringer (Frieda), Heidi 
Maria Glössner (Lisi Bigler), Monica Gubser (Hanni Bieri), Hanspeter Müller-Drossaart 
(Walter Jost), Lilian Naef (Vreni Jost), Monika Niggeler (Shirley Bigler), Peter Wyssbrod 
(Ernst Bieri), Manfred Liechti (Fritz Bieri) 
Genere:  Comèdia 
Duració:  86 min 
Entrada lliure 
 
 
 
 

AGENDA 

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

 

 


