
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 15 de febrer 

 

• Festes de Carnaval i Gitanes a Sant Celoni i la Bat llòria. Més de 800 
persones en 13 comparses inscrites a la rua de Carn aval! 334 balladors i 
balladores i 30 músics, a punt pel Ball de Gitanes.  I dimecres, la vetlla del 
Carnestoltes.... 
 

• Del 20 al 25 de febrer: I Setmana literària de Sant  Celoni 
 

• Arrenca Tast de Lletres, un espai mensual de trobada amb autors del Baix 
Montseny 
 

• Signatura de l’adhesió del municipi d’Arbúcies a l’ Oficina d’Habitatge del 
Baix Montseny 
 

• Reunió de l’Alcalde i el director de l’Agència de l ’Habitatge de Catalunya per 
tal d’estendre el servei Ofideute al Baix Montseny 
 

• Primera reunió de treball entre l’alcalde Joan Cast año i el Diputat adjunt 
d’Espais Naturals 
 

• Cinema a l’Ateneu aquest diumenge amb La Duquesa de Saul Dibb 

• 24 i 25 de febrer: Banc de sang a Can Ramis 
 

 
 

Festes de Carnaval i Gitanes a Sant Celoni i la Bat llòria  

828 persones en 13 comparses inscrites a la rua de Carnaval! 
La rua formada per 828 persones repartides en 13 comparses es concentrarà al carrer 
Esteve Cardelús a partir d’1/4 de 7 de la tarda. La rua passarà pel passeig de la Rectoria 
Vella, pel carrer Torres i Bages, el carrer Ramis,  el carrer Grup Escolar, passeig dels 
Esports, plaça Comte del Montseny, carrer Sant Martí, carretera Vella, carrer Anselm 
Clavé, la plaça de la Vila, el carrer Torras i Bages, el passeig de la Rectoria Vella i altra 
vegada al carrer Esteve Cardelús (davant el Pavelló).  
 
A la carrossa del rei Carnestoltes hi haurà el déu del vi, el del teatre, del desenfrenament 
i de les festes, banquets i orgies. Així tot aquell que vulgui una mica de vi, haurà d’anar a 
veure el Dionís, el déu del Vi.  
 
El  Concurs de comparses arriba a la seva setzena edició  i com és habitual es premiarà 
a la més original, a la més animada i a la més elaborada. Però abans de donar els 
premis, serà l’hora del sopar a la pista coberta i després, al pavelló, el ball de disfresses 
amb l’orquestra Aquarium i el DJ Marvin. 
 
El Ball de Gitanes tindrà la família de Santi Santa maria com a convidats d’honor 



Diumenge de Carnaval a Sant Celoni és diumenge de Gitanes que enguany tindran la 
família de Santi Santamaria com a convidats d’honor al Ball, 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 refere nt de la riquesa cultural del 
nostre municipi i el seu llegat continua molt viu e n 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”. 
 
 
334 balladors i balladores : la Colla de filferro amb 47 parelles de grans i 30 de petits i la 
Colla del Ferro amb 90 parelles, sortiran a la plaça a les 12 del migdia. Abans ja hauran 
fet una la cercavila de la comparsa de Gitanes, que enguany anirà acompanyada d’una 
carrossa amb música per fer més xerinola. 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. 
 
30 músics acompanyaran la festa del Ball de Gitanes  (19 de la principal del Ferro i 
l’Orquestrina del Filferro i 11 del Grup de Percussió de l’Escola de Música), a més de 25 
diablots i els tradicionals personatges dels capitans de cavalls i el Vell i la Vella.  
 
Però a Sant Celoni ja fa dies que hi ha ambient de Gitanes i molts balcons llueixen el 
tradicional mantó . I és que amb el lema, “per Carnaval, mantons a les finestres i als 
balcons”, la Colla del Ferro va engegar una campanya per 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.  
 
Ball de disfresses infantil a l’Ateneu. A partir de les  6 de la tarda a l’Ateneu, ball de 
disfresses infantil amb la Companyia Ai Carai. Entrada gratuïta. 
 
I dimecres, la vetlla del Carnestoltes....  De cara dimecres de la setmana vinent, més 
gresca amb la vetlla de Carnestoltes a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de la vila 
organitzada per la Colla de Diables i ja a les 7, l’enterrament i correfoc. Per tancar totes 
aquestes activitats, Bocs i cabres organitzaran una sardinada i espectacle amb Claret 
Clown a la sala petita de l’Ateneu. Tothom que hi vulgui anar, serà dimecres i es podran 
comprar els tiquets el mateix dia a partir de les 8 del vespre a l’Ateneu. 
 
 
A la Batllòria, divendres i dissabte, rua de Carnav al 
 
Els alumnes i mestres de l’Escola Montnegre sortiran amb rua divendres 17 de febrer a 
¼ de 4 de la tarda . L’endemà dissabte a les 6 de la tarda, rua pels carrers del poble amb 
sortida del parc de la Roca Umbert. A continuació Berenar-sopar al menjador de l’Escola 
Montnegre (cadascú es porta el seu) i tot seguit Ball per a tothom amb la música del Dj 
Albert.  
 
 
 
Del 20 al 25 de febrer: I Setmana literària de Sant  Celoni  
 
Amb l’objectiu de fomentar la lectura, la creació literària i apostar pels autors locals, 
l’Ajuntament i la Biblioteca l’Escorxador organitzen del 20 al 25 de febrer la primera 
Setmana literària de Sant Celoni. La Setmana  coincidirà amb la celebració a molts punts 



de Catalunya del FLIC, Festival de Literatura Infantil i Juvenil, al qual Sant Celoni s’hi 
afegirà i enriquirà així la programació amb diverses activitats complementàries.  
 
La I Setmana literària us convida a triar i remenar entre totes les activitats pensades per 
a edats i gustos diferents, des del taller d’il·lustració per a infants, de la Kveta Pacovska, 
o el recital de poesia amb l’Enric Casasses, fins a diverses sessions de l’hora del conte, 
tot passant per les exposicions  a la biblioteca, o per un magnífic taller de disfresses de 
personatges literaris.   
 
Segons ha explicat la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación “amb aquestes 
activitats conjuntes el què volem és fer arribar, t ant a infants com a adults, el plaer 
de la escriptura i de la lectura.”  
 
 
I Setmana literària  
 

Dilluns 20 
18h Taller infantil d’il·lustració Kveta Pacovska 
Biblioteca. Sala infantil. Cal inscripció 
 
Dimarts 21 
19h Recital de poesia amb Enric Casasses 
Biblioteca. Sala d’adults 
 
Dimecres 22 
18h Taller de disfresses de personatges literaris. 
Biblioteca. Sala infantil. Cal inscripció 
 
Dijous 23 
20 h Inauguració Tast de Lletres 
Sala Bernat Martorell 
  
Divendres 24 
18 h L’Hora del conte:  Contes dibuixats i cançons amb Blanca Martí 
Biblioteca. Sala infantil. Cal inscripció 
 
 
Dissabte 25 
11h Petita hora del conte: Com sona un conte quan l ’explica un instrument? 
Ateneu. Sala petita. Cal inscripció  
 
Del 13 de febrer al 15 de març 
Exposició: Territoris fantàstics de la literatura i nfantil i juvenil 
Biblioteca 
 
 
 
Arrenca Tast de Lletres, un espai mensual de trobada amb autors del Baix 
Montseny  
 
Coincidint amb la 1a Setmana literària, l’Ajuntament de Sant Celoni enceta un cicle 
mensual de trobades amb autors del Baix Montseny, anomenat Tast de Lletres, un 
projecte impulsat des de la Biblioteca i amb la col·laboració de les llibreries de Sant 
Celoni. La primera se centrarà en Víctor del Árbol i la seva novel·la La tristeza del 
Samurai. Amb l’ajuda de l’autor i dels assistents s’intentarà trobar resposta a la pregunta 
“per què una  novel·la de la postguerra i la dictadura té èxit a França, Brasil o Polònia?” 
La trobada serà dijous a les 8 del vespre a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis.  



 
Segons ha explicat la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación “volem que sigui una 
trobada molt propera on hi hagi, allò que moltes ve gades manca, que és el 
contacte directe entre els autors i els lectors. Co nsiderem que des de 
l’administració hem de donar suport als nostres art istes en totes les vessants 
creatives. Nosaltres posem a l’abast tots el mitjan s de què disposem i ells l’omplen 
de contingut cultural; és per això que cada autor o rganitzarà la trobada Tast de 
Lletres com se senti més còmode.” 
 
 
 
Signatura de l’adhesió del municipi d’Arbúcies a l’ Oficina d’Habitatge del Baix 
Montseny  
 
Dimecres 15 de febrer, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Celoni, els alcaldes 
d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera assistits pels 
respectius secretaris municipals, han signat el conveni d’adhesió del municipi d’Arbúcies 
a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny (OHBM). 
 
Amb aquesta adhesió, Arbúcies, que ja disposava de Borsa de mediació per al lloguer 
social pròpia, ampliarà els serveis que s’ofereixen a la seva ciutadania amb la tramitació 
de cèdules de segona ocupació, informes interns d’idoneïtat, inspeccions tècniques 
d’edificis, ajuts a la rehabilitació... amb una considerable rebaixa del cost.  
 
Per altre banda, l’Oficina ampliarà els punts d’atenció presencial a la ciutadania, afegint a 
la seu central del Safareig a Sant Celoni, un altre punt d’informació d’habitatge (PIH) a la 
Casa de la Vila d’Arbúcies, que complementarà als existents al Mas Bagà de Llinars del 
Vallès i a Can Rahüll de Santa Maria de Palautordera. 
 
La incorporació d’Arbúcies a l’OHBM farà què la població potencial dels quinze municipis 
integrants de l’OHBM a la que es dóna servei superi els 72.000 habitants.  
 
S’adjunta imatge 
 
 
Reunió de l’Alcalde i el director de l’Agència de l ’Habitatge de Catalunya per tal 
d’estendre el servei Ofideute al Baix Montseny  
 
El servei Ofideute s’estendrà a Sant Celoni i al Baix Montseny a través de l’Oficina 
d’Habitatge del Baix Montseny. Així es va decidir divendres 10 de febrer a la reunió que 
van tenir l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño i la directora de l’Àrea de Territori i 
responsable de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, Pilar Puig, amb el director de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, i el responsable del servei Ofideute.  
 
Ofideute, és el servei de mediació residencial per a evitar la pèrdua de la residència 
habitual degut a l’impagament de quotes hipotecàries, que ofereix la Generalitat. Fins ara 
des de l’Oficina d’Habitatge s’informava del servei, es repassava la documentació i es 
concertava una visita del ciutadà/na amb el servei Ofideute a Barcelona.  
 
El protocol d’actuació que contemplarà el conveni, establirà una uniformitat d’actuació 
entre l’Oficina, la Generalitat de Catalunya i les entitats financeres. El que serà un dels 
primers convenis per tal d’estendre el servei Ofideute a Sant Celoni i tot el Baix Montseny 
se signarà ben aviat.  
 
  
S’adjunta imatge 
 
 



Primera reunió de treball entre l’alcalde Joan Cast año i el Diputat adjunt d’Espais 
Naturals  
 
L’alcalde Joan Castaño es va reunir dimarts 14 amb el diputat adjunt d’Espais Naturals 
de la Diputació de Barcelona, Andreu Carreras, amb qui ha repassat diversos temes 
lligats a l’estat i manteniment dels espais naturals. Castaño i Carreras han parlat dels 
diferents serveis que la Diputació ofereix a pobles com Sant Celoni, que és el municipi 
amb més terreny dins el Montnegre. També s’han posat sobre la taula els plans 
especials del Parc natural del Montseny i del Parc natural del Montnegre i el Corredor, 
actualment en fase de redacció, i l’esforç de control i col·laboració que Ajuntament i ADF 
mantenen amb la Diputació pel que fa a la prevenció d’incendis. Així mateix, l’alcalde 
Joan Castaño ha expressat al diputat adjunt d’Espais Naturals, l’interès celoní per 
potenciar més itineraris senyalitzats al Montnegre.  
 
S’adjunta imatge 
 
 
 
Cinema a l’Ateneu aquest diumenge amb La Duquesa de Saul Dibb  
 
Diumenge, 19 de febrer a les  6 h tarda, dins la programació Cinema a l’Ateneu s’oferirà 
La Duquesa, de Saul Dibb. La projecció es farà a la Sala petita i l’entrada és lliure. 

 
 

24 i 25 de febrer: Banc de sang a Can Ramis  

L’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental amb col·laboració de la Creu Roja 
organitzen una nova capta de sang a Sant Celoni. Divendres 24 i dissabte 25 de febrer 
s’instal·laran a la sala Bernat Martorell durant els horaris habituals: divendres de 5 a 9 del 
vespre i i dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre.  
 


