
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 21 de desembre de 2011  

 
 

• A Sant Celoni per festes, cada dia hi ha activitat cultural. Comencen dijous 
22 de desembre amb una cercavila nadalenca amb la x aranga Callabarjaula 

• La Festa Major d’Hivern de la Batllòria mobilitza u n gran nombre de gent 

• Sant Celoni Comerç obté una menció als “Premios nac ionales de comercio 
interior 

• La UBIC i l’Oficina de Català renoven el conveni de  col·laboració. Entre les 
activitats previstes hi ha la presentació de recurs os on line sobre llengua 
catalana orientada als comerços programada pel febr er 

• Sant Celoni recull 8.925 euros per la Marató 2011 d estinada a La 
investigació en matèria de regeneració i transplant ament d’òrgans i teixits. 
L’entitat 08470 agraeix l’esforç de voluntaris, ent itats i ajuntament  

• Ordre del dia Ple extraordinari 22 de desembre a le s 21 h 

 
 
A Sant Celoni per festes, cada dia hi ha activitat cultural  
Comencen dijous 22 de desembre amb una cercavila na dalenca 
 
Sant Celoni presenta per festes un programa ple d’activitats amb l’objectiu, en paraules 
de l’alcalde Joan Castaño, de “dinamitzar el municipi a nivell cultural i econòmi c, 
oferir activitats diàries durant els dies de Nadal,  comptant sempre  amb la 
complicitat del sector productiu i de les entitats” .   
 
De cara a la mainada, l’Ajuntament ha programat activitats diàries.  Des del 22 de 
desembre fins el 5 de gener, a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, hi haurà activitats 
d’animació per a la mainada: jocs, tallers, inflables, espectacles... amb la col·laboració i 
implicació de moltes entitats del municipi.  
 
Les podeu consultar a www.santceloni.cat/nadal 

 
 
La Festa Major d’Hivern de la Batllòria mobilitza u n gran nombre de gent   
 
La Batllòria va omplir durant els tres dies de Festa Major d’hivern. El programa elaborat 
per entitats, Consell de Poble i Ajuntament va aconseguir atraure gent a totes les 
activitats. Cal remarcar l’afluència de participació a la Fira nadalenca de l’Esperança de 



dissabte tant per part d’entitats, comerços i paradistes com de visitants. L’espectacle pels 
joves de Pere Espinosa i el DJ Marvin de divendres i l’Enducross de diumenge, amb una 
participació consolidada de corredors infantils i adults, van ser dos actes especialment 
concorreguts.  
 
S’adjunten imatges  
 
 
Sant Celoni Comerç obté una menció als “Premios nac ionales de comercio 
interior”  
 
El dia 16 es feien oficials mitjançant la publicació al B.O.E, els guanyadors dels Premis 
Nacionals de Comerç Interior convocats pel Ministeri de Indústria, Turisme i  Comerç. 
Aquests premis tenen tres modalitats: Premi Nacional a Ajuntaments destinat a premiar 
les actuacions de renovació urbana comercial, Premi Nacional al Petit Comerç que té per 
objecte premiar el desenvolupament comercial i modernització empresarial mitjançant la 
millora de la tecnologia, associació o fusió d’empreses, i un tercer Premi Nacional a 
Centres Comercials Oberts, destinat a guardonar l’associacionisme comercial orientat a 
la promoció de Centres Comercials Oberts i la potenciació i desenvolupament dels seus 
òrgans gerencials. 
 
Un cop realitzada la selecció dels candidats premiats, que en la categoria de Centre 
Comercial Obert ha estat per a la Asociación de Comerciantes Barrio de las Letras 
(Madrid), i tenint en compte la qualitat d’algunes candidatures d’aquesta edició, el jurat va 
considerar la conveniència de fer menció especial dins  d’aquesta categoria a Sant 
Celoni Comerç. 
 
Teresa de Jesús Sanchez, com a Directora General de Comerç Interior i com a 
representant del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç donava l’enhorabona a la Unió 
de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni per aquesta menció, que segons ella, és un 
reconeixement a la bona feina realitzada. 
 
 
 
La UBIC i l’Oficina de Català renoven el conveni de  col·laboració  
 
Entre les activitats previstes hi ha la presentació  de recursos on line sobre llengua 
catalana orientada als comerços programada pel febr er 
 
La Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni i el CNL del Vallès Oriental - Oficina 
de Català de Sant Celoni renovaran durant els propers dies l’acord de col·laboració que 
van subscriure el 28/05/2009, en què l'Oficina de Català es comprometia a distribuir la 
llista de tots els establiments de la UBIC a voluntaris, aprenents i alumnes dels cursos de 
català i a fer-ne la màxima difusió possible, facilitava la incorporació del seu personal als 
cursos (inscripció preferent) i oferia un servei d'assessorament gratuït; per aquesta raó 
es van visitar 144 comerços associats a la UBIC. Per la seva part, la UBIC es va 
comprometre a col·locar la identificació d'-establiment col·laborador Voluntariat per la 
llengua- a tots els establiments i garantir que les persones que s'hi adreçaven trobessin 
facilitats per expressar-se i ser ateses en català. 
 
Durant la primavera del 2011 s'ha actualitzat aquesta primera llista i s'han visitat els nous 
comerços.   
 
Aquests dos organismes intenten treballar conjuntament en tot allò que es pugui: l'Oficina 
ha facilitat material que pot ser útil en el món del comerç i presenta, el dimecres 29 de 
febrer de 15 a 16 hores a la Sala Polivalent del Sax Sala, una mostra de les eines de 



consulta sobre llengua catalana que hi ha a Internet, sempre relacionada amb l'àmbit 
socioeconòmic i destinada a tot el personal dels establiments de la UBIC. 
 

 

Sant Celoni recull 8.925 euros per la Marató 2011 d estinada a La investigació en 
matèria de regeneració i transplantament d’òrgans i  teixits  
L’entitat 08470 agraeix l’esforç de voluntaris, ent itats i ajuntament  
 
Les diferents activitats organitzades a Sant Celoni per la Marató 2011 han aconseguit 
recollir  8.925 euros gràcies a la col·laboració de molta gent i especialment de tots els 
 voluntaris/es que amb el seu entusiasme, han ajudat a informar, recollir regals, ajudar a 
les diferents activitats i per sobre de tot, ens han encomanat el seu entusiasme amb el 
projecte dels 08470 amb La Marató, sense tota aquesta gent, nosaltres Els 08470, no 
som rés. 
 
A Sant Celoni, s’han fet un munt d’actes per La Marató de TV3, ja es va engegar amb 
una emotiva presentació el passat 5 de desembre a Can Ramis, on es va comptar amb la 
col·laboració del periodista i escriptor Eloi Vila, va ser un acte senzill però molt emotiu, 
una bona arrencada. 
 
El dijous 8 de desembre  1ª Marxa per “La Marató” per La Vall d’Olzinelles,  que va ser 
tot un èxit de participació 436 participants, l’acte va estar organitzat per: CESC, Som de 
Sant Celoni Grup de Marxaires, Ajuntament de Sant Celoni, Diputació de Barcelona i Els 
08470. 
 
Setmana del 12 al 18 de desembre A la Biblioteca de l’Escorxador  es va portar a 
terme una iniciativa de col·laboració solidària amb la Marató de TV3. L'acció va consistir 
en la venda de llibres usats i aportats prèviament pels usuaris mitjançant una campanya 
de recollida. Els llibres es venien a un preu mínim d'1€. 
 
Dissabte 17 de  desembre -A les instal·lacions del Camp de Futbol i organitzat pel CLUB 
ESPORTIU SANT CELONI, 2n Torneig de Futbol 7 / Torneig d’escoles d’Hoquei  
patins,  organitzat pel CLUB PATÍ SANT CELONI / Torneig de Voleibol , organitzat pel 
CLUB ESPORTIU SANT CELONI / Marató d’Spinning , organitzat per Esportiu Mètric i 
Al Pàrking del Pavelló dels Esports esmorzar Popular, Pa amb botifarra i begudes. 
Durant tot el dia els mes petits van poder gaudir d’un inflable , cedit per JUNGLE PARK. I 
a l’Ateneu de Sant Celoni - Berenar solidari , amb la col·laboració de les Pastisseries de 
Sant Celoni i - BINGO PER  LA MARATÓ, amb regals, cedits pels comerciants de Sant 
Celoni, a partir de la propera edició aquesta activitat s’anomenarà La QUINA per La 
Marató.  
  
Diumenge, 18 de desembre - Matí i tarda a la Plaça de la Vila, durant tot el dia hi va 
haver un Inflable  per els mes petits, cedit per JUNGLE PARK - Esmorzar , amb xocolata 
i melindros - Tallers de manualitats  pels més petits, a càrrec d’EVASIÓ - Plantada de 
Gegants , amb els Grallers i Geganters de Sant Celoni, i de tots els gegantons de les 
escoles, amb una rua i ballada – L’ASSOCIACIÓ MODELISTA FERROVIÀRIA BAIX 
MONTSENY, van muntar una maqueta de Tren LGB , per fer pràctiques de conducció 
de la maqueta, amb viatges solidaris – Enlairament de globus solidaris , patrocinat per 
Mútua General de Seguros Euromútua i Suministres A. Trullas - Tómbola solidària  - El 
Joc del Conill Porquí , organitzat per la Colla dels MontNEGRES - Danses d'arreu del 
món , amb PASSALTPAS -  Festival de Ball, amb exhibicions de: Danses Orientals, 
Country, Hip hop i Sexystyle, Bboying, i classe oberta de Biodansa a Can Ramis – Sala 
Bernat Martorell.  
 
Tarda – Tallers  pels més petits, a càrrec d’EVASIÓ.  Ball de Bastons  amb el Grup de 
Bastoners del Casal Quico Sabaté - Batucada  amb els Timbalers dels Diables de Sant 



Celoni - Ballada del Drac de Vilardell  de la Colla de Diables de Sant Celoni - I per 
finalitzar, Ballem per la Marató , la coreografia oficial de La Marató 2011 - organitza 
CLUB DE BALL  CELODANCE i que va comptar amb un bon numero de participants.  
 
Ateneu de Sant Celoni  - Exhibició de Balls de Saló de competició, amb balls Standard  
José Manuel López i Maria Bellido, Llatin s: Julio Carretero i Teresa Font -Wheelchair 
(cadira de rodes):  Julio Carretero i Núria Rovira que va ballar amb cadira de rodes, que 
va emocionar a les persones de L’Ateneu i - El Ball de La MARATÓ , organitzat per 
L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ESPLAI DE SANT CELONI, amb l’actuació en directe 
de MASE QUARTETO.    
 
Una activitat que va tenir molt d’èxit va ser emporta’t els GALLS...!!!  Quant pesen 
aquests galls...? Qui encerti el pes del GALL, se l’emporta!  Galls cedits per Floristeria 
MUNDET. Durant el Ball de l’Ateneu, es van pesar els GALLS, la pesada es va fer amb 
una bàscula romana i va anar a càrrec del Sr, Jordi Pifarrer. El pes dels galls va ser: en 
“Crispin” el gall ros, 5,200 gr. Dues persones  van encertar el pes i el guanyador es va 
sortejar al mateix moment i va correspondre a la Sra. Maria López i el “Tamarindo” el gall 
negre, va fer un pes de 4,550 gr. I el guanyador va ser el Sr. Ferran Puig, ambdós 
guanyadors es van personar a l’Ateneu per recollir el seu premi.  
 
També a l’Ateneu a la Sala Petita - Pere Espinosa - Acústic , acompanyat pel seu amic 
Jofre Bardagí i dels ex-GLAUCS Àngel Valentí i Alexandre Rexach, i d’en Joaquim 
Xicoira i Jesús Luna, amb un nou format de concert  espectacle.  
 
Dissabte 17 i diumenge 18 de desembre - A l’escola Cor de Maria,  Pessebre Vivent, 
amb àngels i dimonis, els pastors... amb paradetes on es venien objectes nadalencs fets 
pels alumnes de P-3 a 4t d'ESO. Els diners recollits per la venda es van destinar a la 
Marató. 
 
Tots els actes han comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni, tant en 
la provisió de material, equipaments i personal municipal. En aquest sentit, els 08470 
“volen agrair a l’Ajuntament de St. Celoni, als seu s tècnics, al botiguers i 
comerciants del poble la seva complicitat i col·lab oració, als voluntaris/es, i a tots 
els que han organitzat els diferents actes, que han  ajudat a fer una gran festa al 
nostre poble, un cop més s’ha demostrat que Sant Ce loni es un poble solidari. 
Volem donar-vos a tots les gràcies per ajudar als 0 8470 a fer-ho possible.”  
 

 

 
Ordre del dia Ple extraordinari 22 de desembre a le s 21 h 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria. 

 
2. Aprovació, si s’escau, de la moció en suport de la construcció l’any 2012 del nou 

edifici de l’escola Soler de Vilardell com a Institut Escola. 
 

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble de la 
Batllòria. 
 

4. Aprovació, si s’escau, dels preus públics de les diferents modalitats de serveis 
bàsics del Centre municipal d’esports Sot de les granotes per a l’any 2012. 

 
5. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a la proposta de modificació 

de les Ordenances fiscals per a l’any 2012 i següents, i aprovació definitiva 
d’aquestes. 



 


