
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 7 de desembre de 2011  

 
• Cap de setmana atapeït d’activitats a Sant Celoni: Mostra de torrons, Fira de 

Nadal, Esmorzar popular, Expressart... 

• La Batllòria es prepara per viure la Festa Major d’ Hivern els dies 16, 17 i 18 
de desembre. Dissabte 17 tindrà lloc la Fira de Nad al de l’Esperança 
acompanyada d’activitats per a petits i grans  
 

• Sant Celoni inicia una campanya per millorar l’esta t de condícia de l’entorn 
dels contenidors de residus 
 

• Ja ha sortit la nova oferta municipal de formació p el primer trimestre 2012 . 
Les inscripcions es poden fer per Internet a www.sa ntceloni.cat/clip  
 
 
 

 
 

Cap de setmana atapeït d’activitats a Sant Celoni: Mostra de torrons, Fira de Nadal, 
Esmorzar popular, Expressart...  

Sant Celoni ha programat per aquest cap de setmana un gran nombre d’activitats, 
algunes molt lligades al Nadal i d’altres, recuperades de les Festes de Sant Martí com 
l’esmorzar popular i l’Expressart que es van ajornar per pluja.  

Divendres 9  de desembre de 5 a dos quarts de 9 del vespre a la plaça de la Vila, 
s’organitza la primera Mostra de torrons artesans  amb la participació de 5 establiments 
del municipi: Forn Sant Pere, La Jijonenca, Pastisseria Permanyer, Pastisseria Rodellas i 
Pastisseria Vila. 

Comprant un tiquet de 3 euros, els assistents podran degustar 3 trossos de torrons i una 
copa de cava. A les 7 de la tarda a la sala Bernat Martorell, Bodegues Costa oferirà una 
xerrada i cata de caves. La tarda també comptarà amb nadales de la mà del grup 
Cantaires, serà de 6 a 7.   

Divendres 9, coincidint amb la Mostra de torrons tindrà lloc l'encesa de llums per part de 
l'Ajuntament a la plaça de la Vila i a la plaça de l'Església de la Batllòria. 

Dissabte 10  de desembre Fira de Nadal i d’artesania  durant tot el dia als carrers del 
centre de la vila, més d'una seixantena de botigues de Sant Celoni oferiran el millor dels 
seus productes per a aquestes festes nadalenques. A més, també hi haurà productes de 
qualitat elaborats pels artesans participants a la Fira d'Artesania de Sant Martí que van 
ajornar la fira per la pluja. 



A les 12 h un passacarrers de malabars  a càrrec del grup Ignis Vivus animarà xics i 
grans. Per la tarda, per combatre el fred, es podrà tastar l'escudella  que se servirà a la 
plaça a les 7. 

Diumenge 11,  Sant Celoni recuperarà diferents actes de Sant Martí ajornats per la pluja 
com el concurs d'Allioli, l'Esmorzar popular, l'Espressart  i la presentació de la 
Sargantana celonina . Concretament, l’horari serà aquest:  

-Inscripcions al Concurs de Pintura Ràpida  a 2/4 d'11 del matí a la plaça de l'Església. 

-Expressart 2011 i pintada del Grafit guanyador del concurs els grafits de Sant Celoni: 
d'11 del matí a 2 del migdia a la plaça de l'Església i carrer Major.  

-Presentació de l'obra guanyadora d'Aitana Such al Concurs ràpid de fang de l'edició Art 
al Carrer 2008 a 3/4 de 12 del migdia al lateral de l'Església, carrer Abat Oliba. 

- Exposició de les obres premiades de 5 a 6 de la tarda a Can Ramis 

- Entrega de premis del Concurs de pintura ràpida . Lectura de l'acta del jurat i entrega de 
premis a les 6 del vespre a can Ramis. 
 

 

La Batllòria es prepara per viure la Festa Major d’ Hivern els dies 16, 17 i 18 de 
desembre  
Dissabte 17 tindrà lloc la Fira nadalenca de l’Espe rança acompanyada d’activitats 
per a petits i grans  
 
Del  16 al 18 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. Destaca la 3a Fira Nadalenca de l’Esperança que acollirà parades nadalenques 
i activitats per a tots els públics a la plaça de l’Església.  
 
Molt bona Festa Major!   Podeu consultar el programa a www.santceloni.cat/labatlloria 

 

Divendres, 16 de desembre 
 
HORA DEL CONTE, "l’Auca dels Pastorets del Pessebre ", amb Albert Estengre:  
Com va ser que un àngel es va convertir en dimoni i com va néixer el nen Jesús... 
A les  5 de la tarda A la Biblioteca de l’Escola Montnegre  
 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“ Jo pinto, jo cuso i tu ?” presentació dels treballs realitzats aquest trimestre per les alumnes de 
pintura i patchwork del Centre Cívic Les Casetes. 
A 2/4 de 8 de la tarda Al Centre Cívic del carrer Major 15 
Organitza: Col·lectiu de Dones del Centre Cívic Les Casetes 
 
CORREFOC amb la Colla de Diables U97KOU, de Breda 
A 2/4 d’11 de la nit 
Sortida, del Camp de Futbol: c/ Tordera, ctra. Vella, c/ Riells, c/ Major, finalitza  a la plaça de 
l’Església. 
 
DISCO MÒBIL AMB PERE ESPINOSA, i Dj MARVIN. 
A les 12 de la nit A l’Envelat 



 

 

Dissabte, 17 de desembre 

 
 
3a FIRA NADALENCA DE L’ESPERANÇA 
A la plaça de l’Església 
A partir de les 10 del matí, oberta tot el dia. 
 
A la Fira hi trobareu parades nadalenques i d’entitats del poble (la tómbola de la Colla de 
Geganters i Grallers de la Batllòria, la parada de la Batcolla). 
 
GIMCANA INFANTIL, per a tots els nens i nenes. Cal que us apunteu al Centre Cívic Les Casetes 
fins al dijous 15 de desembre. 
A les 11 del matí 
A la plaça de l’Església 
Organitza : JSSC 
 
Animació infantil amb MARC i ORIOL 
A les 12 del migdia 
A la plaça de l’Església 
 
ROCÒDROM 
A partir de les 3 de la tarda 
Al passeig de davant de l’Església 
Organitza: el Senglar Ferit 
 
I seguidament, demostració i exhibició de feines del bosc per part de la Colla del Senglar Ferit. 
 
TALLER INFANTIL, fes-te el teu Fanalet per rebre els Reis Mags de l’Orient. 
Espectacle de TITELLES I CAGA TIÓ , el Tió us regalarà caramels. 
A partir de  les 4 de la tarda 
Organitza: JSSC 
 
XOCOLATADA   
Per als més llaminers i per als nens i nenes que els faltin forces després de cagar el Tió! 
A les 5 de la tarda 
Organitza: AMPA de l’Escola Montnegre 
 
 
PARTIT DE LLIGA DE FUTBOL del campionat de 3a Catalana entre els equips: 
CE LA BATLLÒRIA –UNIFICACIÓ CF SANTA PERPÈTUA      
La recaptació de la rifa anirà per a la Marató de TV3. 
A 2/4 de 5 de la tarda 
Al Camp de Futbol 
Organitza: CE la Batllòria 
 
 
ESCUDELLADA POPULAR 
A les 7 del vespre A la plaça de l’Església 
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé 
Preu: 1 euro; socis: gratuït 
Els diners recollits durant l’Escudellada seran donats a la causa solidària de la Marató de TV3. 
 
BALL de NIT amb l’orquestra LA BANDA DEL DRAC  interpretaran música per a totes les edats 
amb una primera part dedicada  als balls de saló.  
A les 11 de la nit A l’Envelat 
 



Diumenge, 19 de desembre 

 
5è ENDUCROS, Festa Major de la Batllòria 2011 
De les 9 del matí fins a les 2 de la tarda 
Al terreny de l’antiga fàbrica Roca Umbert 
Carrera federada, inscripcions anticipades o bé, el mateix dia de les 8 a les 8.45 hores 
És obligatori tenir assegurada la moto. 
L’organització no es fa responsable dels danys que puguin rebre els participants. 
Organitza: Moto Club  la Batllòria 
 
PARC INFANTIL  
Pista americana per a nens de 8 a 15 anys.  
Boti-boti  per a nens de 6 a 12 anys.  
Boti -boti per als més petits, de 3 a 6 anys.  
De les 10 del matí fins a les 2 de la tarda 
Al carrer de les Escoles, davant la parada del bus 
 
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA en honor de la nostra patrona, la Mare de Déu de l’Esperança. 
Missa concelebrada per l’arxiprestat del Montseny. 
A les 12 del migdia A l’església de la Mare de Déu de l’Esperança 
 
A continuació... 
VERMUT POPULAR A la plaça de l’Església 
 
Amb audició de SARDANES, a càrrec de la Flama de Farners 
A la1 del migdia A la plaça de l’Església 
 
CONCERT  DE FESTA MAJOR amb l’orquestra LA ROSALEDA  
A les 6 de la tarda A l’Envelat 
 
Seguidament 
 
GRAN BALL DE FI  DE FESTA amb l’orquestra LA ROSALEDA  
A l’Envelat 

 
 
Sant Celoni inicia una campanya per millorar l’esta t de condícia de l’entorn dels 
contenidors de residus  

L’Ajuntament de Sant Celoni ha començat aquesta setmana una campanya específica 
per aconseguir millorar l’endreça i neteja de l’entorn dels contenidors de residus del 
municipi. Concretament es vol evitar l’acumulació de residus vinculats a alguns comerços 
(caixes de fusta, embolcalls de poliestirè...) que es deixen al costat dels contenidors i que 
fàcilment apareixen tombats o escampats pel terra o que en cas de ser dipositats dins el 
contenidor, per la seva quantitat, saturen ràpidament la zona d’aportació.  

La campanya té una primera part de diagnosi dels punts més conflictius. Tot seguit, 
personal del servei de neteja s’adreçarà als comerços que per tipologia de material 
poden ser susceptibles de saturar les zones d’aportació i de manera conjunta es 
buscaran solucions per facilitar la correcte evacuació dels residus.  

 

 

 



 

Ja ha sortit la nova oferta municipal de formació p el primer trimestre 2012   
Les inscripcions es poden fer per Internet a www.sa ntceloni.cat/clip 
 
Aquesta setmana ha sortit publicada la nova oferta de formació permanent organitzada 
per l’Ajuntament de Sant Celoni, el CLIP. De gener a març es portaran a terme diversos 
cursos, tallers o xerrades englobats en els àmbits de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, expressió artística i altres activitats. Tota la informació està disponible a 
www.santceloni.cat/clip  des d’on, com a novetat, també es poden fer les inscripcions. El 
CLIP també es pot consultar a les pàgines centrals de l’Informatiu 65.  


