
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Dimecres, 22 de febrer 

 
• Més de 800 persones omplen de vida la Rua de Carnav al. De peus a la 

galleda , com a més original; Freddie Mercury  com a més animada i 
Diligència Expréss  com a més elaborada, guanyen el concurs de compars es 
 
FOTOS Rua, sopar i ball: http://www.santceloni.cat/8917 Ball de disfresses 
infantil: http://www.santceloni.cat/document.php?id=8920 
 

• Èxit de participació als diferents actes de Carnava l a la Batllòria  
FOTOS:  http://www.santceloni.cat/album.php?id=8924 
 

• Sant Celoni es tornar a lliurar a les Gitanes! FOTO S:  
http://www.santceloni.cat/8918 
 

• Lloguer d’habitatges del carrer Maria Aurèlia Capma ny a partir de 185 € més 
despeses 
 

• Places disponibles al curs de Manteniment i reparac ions bàsiques a la llar. 
Dins l’oferta municipal de formació permanent a Sax  Sala  
 

• Màgia aquest dissabte a les 6 de la tarda amb l’esp ectacle Déjà vu de la 
Companyia  Mag Edgard 
 

• Sessions’n’sona aquest dissabte a l’Ateneu amb Posa ’t la Caputxa, No 
Control, Malson i Apart.  Punt 7 ràdio entrevista e ls tres grups a 
Sessions’n’ràdio que s’emet divendres a les 23 h i dilluns a les 22 h 
 

• 5 pel·lícules infantils a preu reduït en el 5è Cicl e de Cinema Infantil en Català 
al cinema de Sant Celoni 
 

• La Generalitat avança un mes la prohibició d’encend re foc en terrenys 
forestals  

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

Més de 800 persones omplen de vida la Rua de Carnav al 
De peus a la galleda , com a més original; Freddie Mercury  com a més animada i 
Diligència Expréss  com a més elaborada, guanyen el concurs de compars es 
 
Dissabte a les 7 de la tarda, l'arribada del Rei Carnestoltes, acompanyat dels diferents 
personatges (el déu del vi, del teatre, el desenfranament i de les festes, banquets i 
orgies) va donar el tret de sortida de la rua de Carnestoltes. 12 carrosses i més de 800 
participants van passejar pels carrers de Sant Celoni. 



Per ordre de sortida: Món M&M;  Freddie Mercury; Parxís; Dolce Vita; Mago de Oz; 
Glower Maniacs; De peus a la galleda; Mariomania; La poma; Diligència Expréss; Els 
Wepas i Peter Pan. La comparsa Bola de Drac va ser baixa d'última hora. 

El cercavila es va produir sense cap incident i les coreografies de les diferents 
comparses van ser molt animades. El jurat format per un representant de cada comparsa 
i tres persones (una d'organització i dues de l'àmbit artístic) va determinar: 

• Premi a la més original: De peus a la galleda  
• Premi a la més animada: després d'un empat inicial entre Freddie Mercury i Peter 

Pan, la segona votació del jurat va escollir Freddie Mercury  
• Premi a la més elaborada: Diligència Express  

Després del sopar, amb més de 650 persones omplint la pista coberta, l'alcalde Joan 
Castaño, la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación i representants del jurat van 
donar els premis a la pista coberta. Cada premi té un valor de 200 €. 

Més tard, a partir de les 11 de la nit, va començar el ball amb una primera part amb 
l'orquestra Aquarium i tot seguit el DJ Marvin que va aconseguir omplir el Pavelló amb 
prop de 2100 persones, 250 més que l'any passat. 

L’endemà diumenge, l’Ateneu es va omplir amb més de 500 persones al ball infantil.  

FOTOS 
Rua, sopar i ball: http://www.santceloni.cat/8917 
Ball de disfresses infantil: http://www.santceloni.cat/document.php?id=8920 
 
 
Èxit de participació als diferents actes de Carnava l a la Batllòria  

A les 6 de la tarda la rua de Carnaval va sortir de l'antiga fàbrica Roca-Umert. Una rua 
amb dues comparses molt animades: Thriller de Michael Jackson i  Les ovelles, el Llop i 
el Pastor, i un munt de gent que les acompanyava  ballant al ritme de la música. Com és 
tradició, divendres a la tarda ja va sortir la rua de l'escola Montnegre, amb els mestres i 
alumnes, però enguany es va organitzar una segona rua per dissabte amb la intenció 
d'atraure més gent i, tot seguit, fer un berenar-sopar i ball. En aquest sentit, la iniciativa 
va ser molt ben acollida i tant l'àpat com el ball al menjador de l'Escola va tenir molta 
participació. 

FOTOS:  http://www.santceloni.cat/album.php?id=8924 

 

Sant Celoni es torna a lliurar a les Gitanes!   

A quarts de dotze del migdia la plaça de la Vila estava plena de gom a gom esperant 
l'arribada dels balladors i la comparsa de gitanes. La família de  Santi Santamaria  van 
ser els convidats d'honor del tradicional Ball de Gitanes. A les 12 en punt va començar la 
ballada i el sol va lluir de ple. No hi van faltar el vell i la vella, amb Pep Tarragó  i Lola 
Pérez; els capitans de cavalls Jordi Massó  i Santi Collboni ; els Diablots, la Principal del 
Ferro i els percussionistes de l'Escola de Música; tot presentat per Montse Pascual  i 
Txus Martínez . 

Les 90 parelles de la Colla del Ferro i les 77 del Filferro van fer l'entrada del Ball. Els 
petits de la Colla del Filferro van ballar el passeig i la polca, els Filferro grans les 
corrandes i filferrada i tot seguit la Colla del Ferro, l'entrada de ball, la jota, la 



contradansa, la polca, farandola, la polca nova i el vals. Per acabar, la sortida general 
amb la colla del Ferro i la del Filferro. 

FOTOS:  http://www.santceloni.cat/8918 
 
 
Lloguer d’habitatges del carrer Maria Aurèlia Capma ny a partir de 185 € més  
despeses  

 
Catalunya Caixa ha revisat els preus dels habitatges amb protecció oficial de lloguer dels 
que té el dret de superfície quedant establerts en una forquilla de preus, incloses les 
depeses d’IBI, escombraries i comunitat, que va dels 238 € als 412 €. 

Per poder accedir a aquests habitatges cal haver estat empadronat al municipi un mínim 
de tres anys i que el 30% dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència no 
superin el preu del lloguer. Per poder visitar els habitatges caldrà una cita prèvia amb 
l’administrador de finques Finques Bourgeois.  

Per a més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina d’Habitatge o a  
xavier.simon@ebourgeois.com   
 

Habitatge
Nº 

Habitacions

Renda 

lloguer

Rebut del 

lloguer amb 

despeses

ESC C 1-3 1 184,90 € 237,91 €      

ESC C B-1 1 187,95 € 240,65 €      

ESC A 1-5 1 188,95 € 241,80 €      

ESC A 2-5 1 188,95 € 241,80 €      

ESC C 1-4 1 201,00 € 257,47 €      

ESC B B-2 2 248,80 € 303,95 €      

ESC B 1-2 2 248,80 € 303,95 €      

ESC A 1-2 2 251,25 € 305,79 €      

ESC B B-1 2 250,95 € 311,10 €      

ESC A B-3 2 304,50 € 366,64 €      

ESC B 2-4 3 332,00 € 405,59 €      

ESC B 1-3 3 337,05 € 412,33 €      

ESC B 2-3 3 337,05 € 412,33 €       
 

 
Podeu donar publicitat a la ràdio del contingut de la Resolució AAM/185/2012, de 8 de 
febrer, per la qual 
s’estableixen mesures extraordinàries de prevenció d’incendis forestals ?  
 
La Resolució esmentada avança la prohibició d’encendre foc en terrenys forestals a 
determinades comarques (Vallès Oriental inclòs). La prohibició està vigent des del dia 15 
de febrer. 
 

 



 
 

Places disponibles al curs de Manteniment i reparac ions bàsiques a la llar  
Dins l’oferta municipal de formació permanent a Sax  Sala  
 
Encara hi ha places al curs de Manteniment i reparacions bàsiques a la llar que en 10 
sessions oferirà nocions elementals de lampisteria, fusteria, electricitat... L’horari és 
divendres de 7 a dos quarts de 9 del vespre i el preu amb el material inclòs és de 66 
euros. El curs, que anirà a càrrec de Pop Express, forma part de l’oferta municipal de 
formació permanent que s’ofereix a Sax Sala, Centre de formació i ocupació del Baix 
Montseny.  
 Per a més informació i inscripcions: www.santceloni.cat/clip 
 
 
Màgia aquest dissabte a les 6 de la tarda amb l’esp ectacle Déjà vu de la Companyia  
Mag Edgard  
 
La programació de teatre, música i dansa A l’Ateneu ofereix aquest dissabte a les 6 de la 
tarda l’espectacle de màgia, Déjà vu, de la Companyia Mag Edgard. La direcció va a 
càrrec de Jordi Duran i Josep Maria Lari i els intèrprets són Edgard Mauri Pou i 
Souleyman Bah. L’espectacle dura 1 hora. 
 
Déjà Vu és  
… un espectacle de màgia en què es fonen la màgia i la il·lusió. 
… un espectacle fantàstic que insinua i evoca coses impossibles. 
… un espectacle misteriós que recrea un univers conegut i desconegut alhora. 
… un espectacle enganyós que ens fa creure que ja hem viscut coses mai vistes.  

Déjà Vu és un espectacle de gran bellesa i elegància que ens fa reviure els antics 
espectacles de prestidigitació, quan els mags gaudien d’un estatus superior pel sol fet de 
fer creure al públic que la màgia eren poders i que tenien una ment prodigiosa. 

Edgard, un mag vingut de no se sap on, ens introdueix en una aventura desconeguda 
que sorprèn pel seu impacte màgic i plàstic, una barreja del present i el passat, del què 
és possible i impossible, d’allò vist i allò que no es veu, i on tot junt no resulta ser més 
que una il·lusió. 

www.santceloni.cat/alateneu  
 
 
Els guanyadors dels Primers Premis d’Emprenedoria i  Empresa a Punt 7 Ràdio  
 
L’emissora municipal Punt 7 ràdio oferirà tres programes especials dedicats als 
guanyadors dels primers Premis d’emprenedoria i Empresa de Sant Celoni. Cada espai 
estarà dedicat a una categoria del premi i tindrà una durada aproximada d’uns 30 minuts.  
 
El dimarts 28 de febrer a les 21h la periodista Gemma Pascual parlarà amb Esther 
Agustí, tutora del grup d’alumnes del PTT-PQPI guanyadors del millor projecte jove amb 
Ecoimagine.  
 
La setmana següent, el 6 de març, serà l’hora de Mar Joaquin i Maria Fonseca, 
premiades en la categoria de millor pla d’empresa per El talleret tèxtil: teixit a la carta.  
 
Per últim, el dimarts 13 de març, Josep Maria Pascual Sabé intervindrà parlant del 
Passejades amb història, premi a la millor empresa de nova creació.  
 



En aquests programes especials es coneixerà d’on els va sortir la idea, com la van 
materialitzar i quins són els seus plans de futur. Un cop emesos, els espais es podran 
descarregar del web www.santceloni.cat/radio a l’apartat de Ràdio a la Carta- Programes 
especials. 
 
S’adjunta imatge de l’entrevista amb Esther Agustí, del PTT.  
 
 
Sessions’n’sona aquest dissabte a l’Ateneu amb Posa ’t la Caputxa, No Control, 
Malson i Apart  
Punt 7 ràdio entrevista els tres grups a Sessions’n ’ràdio que s’emet divendres a 
les 23 h i dilluns a les 22 h 
 
La Sala petita de l’Ateneu acollirà aquest dissabte a partir de les 23 h, una nova edició 
del Sessions’n’sona amb els grups Posa’t la caputxa, No Control, Malson i Apart. Una 
nova oportunitat pels grups del Baix Montseny de provar els seus directes.  
 
Novament Punt 7 Ràdio emetrà un altre programa especial del Sessions’n’Ràdio. En 
aquesta ocasió, la periodista Gemma Grau parlarà amb Posa’t la caputxa, Malson i 
Apart.  En aquest programa es podrà descobrir com es van crear les formacions, quin 
tipus de música fan, quines influències tenen, etc. El Sessions’n’ràdio s’emetrà aquest 
divendres a les 23 h i es reemetrà dilluns a les 22 h. A més també es podrà descarregar 
a partir de la setmana vinent al web www.santceloni.cat/radio a l’apartat de ràdio a la 
carta. 
 
 
 
5 pel·lícules infantils a preu reduït en el 5è Cicl e de Cinema Infantil en Català al 
cinema de Sant Celoni  

 
El Cinema Infantil en Català, impulsat per Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya, torna a Sant Celoni. El nou CINC, iniciat el dissabte 27 de 
febrer, projecta pel·lícules infantils de gran èxit. 
 

 
 
Les sessions es projecten a les 16.15 h a les sales del cinema Ocine de Sant Celoni 
(ctra. d’Olzinelles, s/n, Complex d’Oci “Altrium”). El preu únic de l’entrada és de 4 euros.  



 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinema en català: http://www.gencat.cat/llengua/cinema/  
 

 

 

 
 
S’avança la prohibició d’encendre foc en terrenys f orestals  
 
Degut a l'alt risc d'incendi, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat ha dictat que a partir del 15 de febrer queda prohibit 
encendre cap tipus de foc en terreny forestal  a diferents comarques catalanes, entre 
elles el Vallès Oriental.  

Així, queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, 
barbacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys forestals siguin o no poblats 
d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta. També es prohibeix 
cremar rostolls, fer focs d'esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura, 
llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de 
bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys 
forestals. 

Si el risc d'incendi forestal disminueix, es podrien derogar aquestes mesures 
excepcionals. Habitualment, la prohibició de fer foc en terreny forestal s'inicia el 15 de 
març i finalitza el 15 d'octubre de cada any. Dins aquest període només es pot fer foc si 
es disposa d'autorització extraordinària. 

 

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 Can Ramis 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.  
 

Els barrufets , pel·lícula que combina animació i imatge real i està basada en els 
personatges creats per Peyo.  
 
Floquet de neu , una bonica història inspirada en el mític goril·la albí que va viure al Zoo de 
Barcelona. 
 
Tintin i el secret de l’Unicorn , un clàssic del còmic portat al cinema per Spielberg. 
 
El gat amb botes , les heroiques aventures del brillant espadatxí molt abans de conèixer 
Shreck. 
 
Alvin i els esquirols 3 ,  les noves i esbojarrades aventures de l’esquirol Alvin 


