
 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous, 16 de desembre de 2010 

 
 

• La Batllòria celebra aquest cap de setmana la Festa  Major d’hivern   
 

• Més d’una seixantena de botiguers participaran dium enge a la 1a fira de 
Nadal de Sant Celoni. Un tren turístic circularà du rant el cap de setmana  
 

• Sant Celoni s’aboca amb la Marató de TV3 
 

• La prova de sirenes d’accident químic a Sant Celoni  i la  Batllòria millora els 
seus resultats 
 

• Gran recapte d’aliments a Sant Celoni: 17 i 18 de d esembre. Càritas, Creu 
Roja i l’Ajuntament promouen la campanya  
 

• Inauguració de l’exposició d’escultures d’Hugo Gonz ález Durante aquest 
dissabte a la Rectoria Vella   
 

• La sala d’estudi de la Biblioteca amplia l’horari d ’obertura durant el període 
d’exàmens universitaris 

 
• Recollida de joguines de Creu Roja: del 14 al 28 de  desembre  

 

• AGENDA 
 

 
17, 18 i 19 de desembre: la Batllòria celebra la Fe sta Major d’hivern  
 
Del  17 al 19 de desembre tindrà lloc la Festa Major d’hivern de la Batllòria i, entitats, 
Consell de Poble i ajuntament han treballat plegats per oferir un programa d’activitats ben 
diverses. 
   
Una novetat important és que des de fa alguns mesos la Batllòria gaudeix d’escola nova i 
aprofitant la festa major es farà una jornada de portes obertes el dissabte 18 de 
desembre, al matí.   
 
Així mateix, durant aquests dies de festa  a l’escola si han programat un seguit 
d’activitats: l’Hora del conte, animació infantil, sardanes i el vermut popular.  
 
El mateix dissabte a la plaça de l’Església es durà a terme la 2a Fira Nadalenca de 
l’Esperança que acollirà parades nadalenques i activitats de les entitats de la Batllòria i 
Sant Celoni.  S’hi  podrà  trobar  des de  plantes, regals i neules fins a tómboles, 
escudellades i activitats d’aventura.... 



 
L’envelat forma part de l’altre eix principal, on s’hi programarà ball d’orquestra les tres 
nits seguides:  el divendres 17 amb una nit Jove amb l’Orquestra Montecarlo, l’endemà 
Ball de Festa Major amb l’Orquestra Els Màgics i finalment, Concert i Ball amb 
l’Orquestra Selvatana. 
 
Molt bona Festa Major!   Podeu consultar el programa a www.santceloni.cat/labatlloria 
 
 
 
 
Més d’una seixantena de botiguers participaran dium enge a la 1a fira de Nadal de 
Sant Celoni  
Un tren turístic circularà durant el cap de setmana   
 
Aquestes festes s’han organitzat diverses activitats per tal de promoure que fem les 
nostres compres nadalenques a la Vila. Per començar, l’Ajuntament organitza la 1ª Fira 
de Nadal,  que es farà el diumenge 19 al centre de la Vila amb activitats i animacions 
diverses i en la que més de 60 botigues de Sant Celoni ens faran més fàcil triar i 
remenar. 
 
A més, durant tot el cap de setmana es podrà circular pel municipi amb el tren turístic del 
Pavelló a la Plaça de la Vila. El tren tindrà parades al Camp d’Esports, la Policia local, al 
carrer Campins amb Avinguda Verge del Puig, Plaça Mercè Rodoreda (Av, de la Pau) i 
Plaça Comte del Montseny i el seu horari serà de 10 a 13 i de 17 a 20.  
 
A les botigues de Sant Celoni Comerç podràs participar en un sorteig pel sorteig de 3 
premis de 500€, 250€ i 100€ que es portarà a terme el dia 8 de gener i a més, si pagues 
amb la targeta de Sant Celoni, cada 30 € de compra et regalaran una ampolla de cava.  
 
Un any més els establiments adherits a Sant Celoni Comerç  es comprometen amb les 
entitats locals i organitzen una campanya solidària amb el suport de La Caixa. Aquest 
Nadal, per cada compra pagada amb la targeta, la Caixa aportarà un euro a Catalunya 
Contra el Càncer de Sant Celoni. 
 
A més, es podrà visitar el pessebre que, recreat amb les parades del mercat, hi ha 
instal·lat al Mercat Municipal.  
 
A partir del 23 cada tarda, a la Plaça de la Vila, trobareu activitats i animacions per la 
mainada. Consulteu el programa de les festes d’hivern i animeu-vos a participar.  
 
 
 
Sant Celoni s’aboca amb la Marató de TV3  
 
Un gran nombre d’entitats del municipi liderades pel grup 08470 i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Celoni ompliran el poble aquest cap de setmana d’activitats 
solidàries en benefici de la Marató de TV3. No us ho perdeu: www.santceloni.cat/agenda 
 
 
 
La prova de sirenes d’accident químic a Sant Celoni  i la  Batllòria millora els seus 
resultats  
 



La prova de sirenes d’accident químic realitzada a Sant Celoni aquest dimarts 14 va 
millorar els seus resultats respecte anteriors ocasions. Des dels 19 punts d’observació 
establerts, 3 més en aquesta ocasió -benzinera Repsol, carretera de Campins i l’Hotel 
Sant Celoni-  es va aconseguir un nivell de recepció general correcte. La Batllòria, 
gràcies a l’entrada en funcionament de la sirena situada al terme de Riells i Viabrea, el so 
va arribar correctament.  
 
Amb tot, la regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors Lechuga, recorda que encara hi ha 
punts que cal millorar com la zona de la benzinera Repsol, tocant a la porta de Ponent,  o 
al centre de la Vila, a l’alçada de la Policia Local. Segons Dolors Lechuga “per això es fa 
necessària la nova sirena que ha de donar cobertura a aquesta part del nucli del 
municipi”. 
 
Actualment al sector químic de la Tordera es compta amb 2 sirenes situades al municipi 
de Gualba, 3 a Sant Celoni i la Batllòria i 1 a Riells i Viabrea. 
 
 
 
Gran recapte d’aliments a Sant Celoni: 17 i 18 de d esembre  
Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament promouen la campa nya  
  
Els propers dies 17 i 18 de desembre, tindrà lloc a Sant Celoni una gran recapte 
d’aliments per als celonins i celonines amb dificultats. Més de 1.200 persones de Sant 
Celoni tenen dificultats per adquirir els aliments bàsics per a la seva subsistència. A 
través del Banc d’aliments que gestionen Creu Roja, Càritas i l’Ajuntament de Sant 
Celoni , aquestes persones reben periòdicament un lot d’aliments que cobreix bona part 
de la seva dieta alimentària. Els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament revisen la 
situació de les famílies i les acrediten perquè Càritas i Creu Roja els proporcionin 
aliments temporalment. La crisi actual fa que s’incrementi cada dia el nombre de 
persones o famílies sol·licitants i per aquest motiu s’ha organitzat la recapte.  
 
Es recollirà:  llet, llegum cru, oli i conserves de peix.  
On:  A la seu social de Creu Roja (de 9 a 13 h) o de Càritas (de 9 a 13 h) o a qualsevol 
dels comerços col·laboradors.  
 
 
(S’adjunta cartell)  
 

 

 

Inauguració de l’exposició d’escultures d’Hugo Gonz ález Durante aquest dissabte 
a les 19 h a Rectoria Vella   

 

Aquest dissabte a les 7 del vespre s’inaugura a la Rectoria Vella l’exposició 
Confidències, escultures d’Hugo González Durante. L’exposició es podrà visitar fins el 16 
gener. Es tracta de la primera exposició individual d’aquest artista nascut a Uruguay el 
1945. Hugo González es va llicenciar a l'Escola Nacional de Belles Arts (Universitat de la 
República, Montevideo), ha exposat a Uruguay, Holanda i diversos llocs d'Espanya i 
Catalunya. Resideix a Catalunya des de 1979, i fa 19 anys que viu a Sant Esteve de 
Palautordera.  
 
“Durant molt de temps l'escultura ha estat per a mi  una activitat introspectiva i 
solitària, amb escassa comunicació amb el medi. Mol t poques persones han visitat 
el meu taller, així que, malgrat la meva intensa i creixent dedicació, la meva obra és 



poc coneguda. Tanmateix, tot sembla indicar que all ò que s'ha anat gestant al llarg 
dels anys tendeix a trencar l'aïllament. 
 
En mostrar el resultat d'aquest treball lent i refl exiu, tinc la sensació que estic fent 
una confidència, que revelo quelcom fonamental per a mi: el procés, l'evolució de 
l'obra i, per tant, allò que em passa quan treballo . 
 
L'escultura sorgeix quan aconsegueixo mantenir la c oncentració en l'acció sobre 
la matèria, i quan aquesta acció flueix, llavors se nto que es produeix una estreta 
relació entre forma i matèria, i allò que és anímic  s'exalta. Els temes recurrents, 
l'ambigüitat, l'oscil·lació entre l'orgànic i el ge omètric, la imprecisió, la memòria, la 
tradició, els mestres, les influències i limitacion s... tot hi és present en aquest 
procés. 
 
Aquest conjunt de peces així exposades, encara que deixa veure allò que és més 
íntim i el caràcter, el que el temps ha anat constr uint en l'autor, també aspira a 
transmetre quelcom que va més enllà de l'exclusivam ent personal.” 
 
 
Horari: dissabtes i feiners de 5 a 8 del vespre, dilluns tancat 
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre. 
Dia de Nadal i Cap d'Any tancat 
 
 

 

La sala d’estudi de la Biblioteca amplia l’horari d ’obertura durant el període 
d’exàmens universitaris  
 
Del 20 de desembre al 6 de febrer, coincidint en el període d’exàmens universitaris, la 
sala d’estudi de la Biblioteca ampliarà el seu horari. D’aquesta manera s’atén una de les 
necessitats detectades a la diagnosi de la realitat juvenil que recull el Pla Local de 
Joventut. Aquest espai de treball i estudi, està adreçat, especialment, a estudiants 
universitaris i similars, la resta d’espais de la biblioteca restaran tancats  i no hi haurà 
servei de préstec (ni de documents, ni de portàtils). 
 
L’horari d’obertura de la sala d’estudi serà el següent: 
- dilluns i divendres: de 10 a 13.30 h 
- dissabtes: de 15.30 a 20.30 h  
-       diumenges: de 10 a 13.30h i de 15.30 a 20.30 h 
- excepte festius: 25 i 26 de desembre, 1 de gener, 6 de gener 
 
Aquest horari es complementarà amb l’horari habitual de la biblioteca que no tancarà per 
aquestes Festes, exceptuant els festius. 
 
- dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h 
- de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
 
 

 
Recollida de joguines de Creu Roja: del 14 al 28 de  desembre  

La secció local de Creu Roja organitza novament la tradicional campanya de recollida de 
joguines que enguany porta per lema: “Juguem-hi. Els drets dels Infants, el deure dels 
adults.” Del 14 al 28 de desembre, tothom qui vulgui col·laborar pot portar qualsevol tipus 



de joguina nova a la seu de Creu Roja (carretera Vella,86) de dilluns a divendres de 9 a 1 
i dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda. Els objectes recollits es repartiran entre les famílies 
del municipi que ho necessitin.  
 

AGENDA 

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


