
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 8 de febrer de 2012  

 
• Sant Celoni vol que finestres i balcons s’omplin de  mantons per Carnaval. 

La família de Santi Santamaria, convidats d’honor d el Ball de Gitanes 
 

• L’alcalde Joan Castaño envia una carta de condol a la família d’Antoni 
Tàpies 
 

• Teatre a l’Ateneu amb Nit de ràdio dos punt zero  de FlyHard Produccions, 
aquest dissabte 11 de febrer a les 8 del vespre 
 

• Obertes les inscripcions per muntar barraca per Fes ta Major: del 13 de 
febrer al 2 de març 
 

• Places disponibles a diferents cursos dins l’oferta  municipal de formació 
permanent a Sax Sala i al Centre Municipal d’Expres sió 
 

• Inauguració de l’exposició i venda de manualitats i  quadres a benefici de 
l’Associació Catalunya contra el càncer. Dissabte a  les 7 de la tarda a Can 
Rami 
 

• Els karateques celonins aconsegueixen dues medalles  d’or, cinc de plata i 
set de bronze al Campionat de Catalunya infantil 

 
• Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer d’Anse lm Clavé de Sant Celoni  

 
 
 
Sant Celoni vol que els balcons s’omplin de mantons  de Gitanes per Carnaval   
La família de Santi Santamaria, convidats d’honor d el Ball de Gitanes 
 
Amb el lema, “per Carnaval, mantons a les finestres i als balcon s”,  Sant Celoni vol 
aconseguir evidenciar que el poble està ben a punt per acollir la gran festa del Ball de 
Gitanes. Els mantons es poden adquirir a dues botigues del poble (Calaix de Sastre i 
Tretzevents) a un preu de 5 euros i es convida a tothom a posar-los quan abans millor.  
 
El tradicional Ball de Gitanes tindrà lloc diumenge 19 a la plaça de la Vila que, com és 
habitual, es tornarà a omplir de gom a gom.  I és que, tal i com diu l’alcalde Joan 
Castaño, “any rere any la ballada de Gitanes es consolida co m un dels gran actes 
culturals de Sant Celoni”. En aquest sentit, destaca “la força i el futur que tenen, 
demostrable en la quantitat de gent jove i nens i n enes que hi participen”.   
 
Els convidats d’honor al Ball de Gitanes seran la família de Santi Santamaria, just un any 
després de la seva mort. L’alcalde Joan Castaño ha explicat aquesta decisió perquè “en 
Santi Santamaria ha estat i serà per sempre més un referent de la riquesa cultural 



del nostre municipi i el seu llegat continua molt v iu en el nostre poble. Volem que 
aquest any la ballada de Gitanes sigui un sentit i emotiu homenatge a qui, des de 
Sant Celoni i sense renunciar mai a les seves arrel s, ha estat un referent 
internacional de la cuina, reconegut i valorat arre u”. 
 
 
La festa s’iniciarà amb el cercavila de la comparsa de Gitanes, que enguany anirà 
acompanyada d’una carrossa amb música per fer més xerinola, i acabarà a la plaça amb 
la ballada, puntual a les 12 del migdia. La Colla del Ferro aquest any ha convidat a Martí 
Monrabà (que va ser mestre de Gitanes) i a Amàlia Tarragó (col·laboradora en tot i per 
tot) perquè els acompanyin a la cercavila i a la ballada.  
 
La sortida del cercavila serà a les 10,45h de davant del Casal dels Avis i el recorregut 
serà: c/ Balmes, Germà Emilià, Sant Josep, c/ Major, plaça de la Creu, Carretera Vella, 
Sant Pere, Sant Josep, Sant Martí i carrer Major fins a la plaça de la Vila. 
 
 
L’alcalde Joan Castaño envia una carta de condol a la família d’Antoni Tàpies  
 
En motiu de la mort del pintor Antoni Tàpies, l’alcalde Joan Castaño ha enviat una carta 
de condol a la família on recorda l’especial relació de l’artista amb Sant Celoni i el 
Montseny.  
 
 
 
Teatre a l’Ateneu amb Nit de ràdio dos punt zero  de FlyHard Produccions, aquest 
dissabte 11 de febrer a les 8 del vespre  
 
Teatre amb Nit de ràdio dos punt zero  de FlyHard Produccions és el proper espectacle 
de la programació estable A l’Ateneu previst per aquest dissabte 11 de febrer a les 8 del 
vespre. L’obra està dirigida per Cristina Clemente i compta amb la interpretació de Clara 
Cols, Pablo Lammers, Alícia Puertas i Sergio Matamala.  L’argument se centra en un 
programa de ràdio:  
 
“És tard. Les dues de la nit. Candela, Llorenç, Pedro i Anna estan a punt per al programa 
d’aquesta nit. De nou: “Ho busco però no ho trobo”. Els oients truquen cercant on poden 
comprar un tricicle o qui els voldria vendre una entrada de la final de Berna. Però avui 
una trucada farà trastocar el mecanisme d’aquest rutinari programa.” 
 
Durada: 1 hora i 20 minuts 
 
 
La programació estable continuarà amb màgia, el 25 de febrer 
Els propers espectacles previstos són màgia de la mà del Mag Edgard dissabte 25 de 
febrer a les 6 de la tarda, La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50  que farà gaudir a 
grans i petits amb una Ventafocs...diferent, diumenge 11 de març a les 6 de la tarda; 
música amb el Bigoti Vermell  d’Anna Roig i L’ombre de ton chien dissabte 24 de març a 
les 8 del vespre; la presentació del  Producto Interior Bruto vol. I i vol. II   de Joan 
Colomo divendres 20 d’abril a les 10 de la nit; per qui li agradi el circ aquesta vegada no 
es pot deixar perdre Circumstàncies, 15è circ d’hivern  de l’Ateneu Popular 9 Barris 
diumenge 15 d’abril a les 6 de la tarda (espectacle que es va programar dins els Dijous a 
la Fresca 2011 i que no es va poder veure per la desafortunada lesió d’un dels 
acròbates), i  L’espera  amb Clara Segura, Marta Marco i Isabel Rocatti divendres 4 de 
maig a les 10 del vespre. 
 



Les entrades anticipades dels espectacles de la programació A l’Ateneu es venen de 
dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, al Centre Municipal d’Expressió, al carrer 
Sant Josep, 18. Les entrades pel públic general a la programació estable costen 10 
euros, amb descomptes del 50% per a majors de 65 i menors de 14 anys o joves entre 
14 i 30 anys amb el Carnet Jove. 
 
Tota la informació a www.santceloni.cat/alateneu 
 
 
 
Obertes les inscripcions per muntar barraca per Fes ta Major: del 13 de febrer al 2 
de març  
 
Totes les entitats que estiguin interessades en fer barraca durant els dies de la Festa 
Major de setembre de 2012 , cap d’any i Carnaval 2013 ho podran sol·licitar mitjançant 
una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c/ Campins 24. El Safareig).  
 
Com altres anys s’hauran de complir uns requeriments acordats en les reunions de la 
comissió de barraques: 
 -Tenir una antiguitat mínima d’un any 
 -Ser una entitat sense ànim de lucre amb els estatuts i el NIF actualitzats 

-Realitzar una memòria on s’especifiqui que l’associació té una dinàmica activa en 
el teixit associatiu de la vila (segons model que podeu trobar a www.santceloni.cat) i que 
les seves activitats van adreçades a tots els celonins i celonines . 
 
El termini de presentació de la sol·licitud es del 13 de febrer al 2 de març. 
 
Podeu demanar més informació a la Rectoria Vella , els dimecres i  divendres de 9 a 
13:30 h, trucant al  93 864 12 13 o bé enviant un correu electrònic 
(lescasetes@santceloni.cat) 
 
 
 
Places disponibles a diferents cursos dins l’oferta  municipal de formació 
permanent a Sax Sala i al Centre Municipal d’Expres sió  
 
Dins l’oferta municipal de formació permanent que s’ofereix a Sax Sala, Centre de 
formació i ocupació del Baix Montseny i al Centre Municipal d’Expressió, hi ha places 
disponibles als cursos següents:  
 
Ofimàtica - curs avançat de tractament de text: Wor d per conèixer l’eina, crear 
documents, estils d’escriptura, integrar imatges, taules, correccions ortogràfiques, etc. 
L’horari del curs és dilluns de 19.30 h a 21.30 h (7 sessions) i el preu de 74.20 €. (inclou 
els materials). Es requereix conèixer el sistema operatiu del nostre ordinador (clicar amb 
el ratolí, copiar, enganxar,obrir, moure, arrossegar, etc.) A càrrec de Maite García, 
mestra pedagoga amb experiènca en l’ensenyament  de les eines informàtiques. 
 
Curs d’iniciació a l’Autocad dirigit a delinenants, tècnics de la construcció, jardineria, 
enginyeria... es treballaran els conceptes: elements de dibuix, modificar els elements, 
línies, textes, propietats dels elements. L’horari és  dimarts de 18 h a 20 h  (7 sessions) i 
el preu de 94 €. A càrrec d’Anna Harder, arquitecta tècnica. 
 
 
El Plaer d'escriure . Curs intensiu de sis sessions conduït pel celoní Pau Gener i 
anomenat el plaer d'escriure.  Pau Gener ha publicat cinc llibres, fins ara, i ha realitzat 
centenars de recitals arreu de Catalunya i Espanya, així com a Europa, Estats Units 



d'Amèrica i Mèxic. El curs començarà el dilluns 20 de febrer al Centre Municipal 
d’Expressió, i com a novetat d'enguany, es culminarà a finals de març amb un acte públic 
a Sant Celoni dels participants que així ho desitgin. El plaer d'escriure proposa 
experimentar i gaudir del fet d’escriure en forma d’iniciació o seguiment. Planteja 
l’escriptura com a element de reflexió i auto coneixement, ofereix assistència a trencar el 
full en blanc, utilitzar els diaris personals i construir una dinàmica de grup al voltant de les 
veus de cada participant. Escriure, llegir, escoltar, i compartir l’encanteri de les paraules. 
Es portarà a terme els dilluns de 20 a 21.30 h i el preu és de 64,20 euros.  
 
 
 
Inauguració de l’exposició i venda de manualitats i  quadres a benefici de 
l’Associació Catalunya contra el càncer  
Dissabte a les 7 de la tarda a Can Ramis 
 
L’Associació Catalunya Contra el Càncer inaugurarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a 
Can Ramis l’exposició benèfica de manualitats i quadres. La mostra estarà oberta fins el 
26 de febrer de dilluns a dissabte de 6 a 8 del vespre i diumenges i festius de 12 a 2/4 de 
2 del migdia i de 6 a 8 del vespre. 
 

 
Els karateques celonins aconsegueixen dues medalles  d’or, cinc de plata i set de 
bronze al Campionat de Catalunya infantil  
 
Els joves esportistes celonins del Karate Club Just de l’Esportiu Mètric han aconseguit 
excel·lents resultats en el darrer Campionat de Catalunya Infantil de karate celebrat el 
passat 4 de febrer a  Berga. Dues medalles d’or, cinc de plata i set de bronze és 
l’excel·lent resultat dels competidors celonins en les categories de Kata i Kumite. 
Destaquen les medalles d’or aconseguides per Joan Just Clopés i Marc Camacho 
Torres, que els classifiquen  pel proper campionat d’Espanya. 
 
CLASSIFICACIONS: 
 
Categoria KATA 

ALEVÍ  FEMENÍ :  Judith Camacho  Torres 5è. 
ALEVÍ  MASCULÍ : Issac  Correa Pacheco  2n. 
INFANTIL FEMENÍ : Silvana  Bodington  Celma 3r. 
 
Categoria KUMITE 
 
INFANTIL FEMENI  (- 39 kg. ): Silvana  Bodington Celma 3r. 
INFANTIL FEMENI  (+ 39 kg. ): Marina  de Mingo Muñoz 2n. 
INFANTIL MASCULÍ  (- 36 kg. ): Joan  Just  Clopés 1r. 
INFANTIL MASCULÍ  (- 42 kg. ): Pau  Saula  Martínez 2n. 
INFANTIL MASCULÍ  (- 48 kg. ): Marc  Camacho  Torres  1r. 
JUVENIL FEMENÍ  (- 50 kg.): Eva Cano  Garcia 3r. 
JUVENIL FEMENÍ  (- 50 kg.): Laura  Pino  Funuyet 2n. 
JUVENIL MASCULÍ  (- 45 kg.): Marc  Salicru  Monter 2n. 
JUVENIL MASCULÍ  (- 50 kg.): Eric  Jimenez  Almagro 3r. 
JUVENIL MASCULÍ  (- 55 kg.): Marc  Saula  Martínez 5è. 
JUVENIL MASCULÍ  (- 60 kg.): Abel  Correa  Pacheco 3r. 
JUVENIL MASCULÍ  (- 65 kg.): Pau  Molins  Hernandez 3r. 
 
 



Mercat de la Ganga aquest dissabte al carrer d’Anse lm Clavé Sant Celoni  

Els botiguers del carrer Anselm Clavé trauran la seva botiga al carrer aquest dissabte de 
10 a 20 h oferint preus de liquidació. L’anomenat Mercat de la Ganga l’organitza 
l’Associació de Veïns i Comerciants Anselm Clavé Centre. El Mercat estava previst pel 4 
de febrer però l’organització va decidir ajornar-lo una setmana davant les baixes 
temperatures. 
 

 


