
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 6 de febrer de 2013 
 
 

• Tot a punt per viure el Carnaval a Sant Celoni i la  Batlloria. 9 comparses 
es preparen per sortir a la rua de Carnaval de Sant  Celoni. El Ball de 
Gitanes, la Festa de Sant Celoni!  

• L’Ajuntament de Sant Celoni té el compromís verbal de la Generalitat de 
mantenir el servei de tren de Mitja Distància  

• 19 grups de música del Baix Montseny s’apunten al S essions’n’sona 2013 

• Sortida en autocar al concert de l’Orquestra Simfòn ica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya. Entrades a la venda a partir  de dilluns 11 de febrer 

• La Mitja Marató del Baix Montseny del 3 de març nec essita voluntaris. 
Apuntat-t’hi! 

• S’inicien classes de llengua àrab al Col·legi La Sa lle per a tots els  infants 
del municipi 

 

 
 
Tot a punt per viure el Carnaval a Sant Celoni i la  Batllòria  
 
9 comparses es preparen per sortir a la rua de Carn aval de Sant Celoni  
L’arribada del Carnestoltes a ¼ de 6 de la tarda a darrere la Biblioteca donarà el tret 
de sortida a la Rua a Sant Celoni que enguany comptarà amb la participació de 9 
comparses amb més de 500 persones inscrites i tothom que s’hi vulgui afegir. Les 
comparses inscrites al XVII Concurs de Comparses són: LA MAR DE FASHION; 
CABARET OLÉ;  TREPITJA FORT; ELS PICAPEDRA;  KAGU’M TOT; ELS 
MISERABLES; HOOK I ELS PIRATES;  SOLER DE VILARDELL i  PIRATES.  
 
A partir de 2/4 de 6 la rua sortirà del carrer Esteve Cardelús i seguirà pel passeig de la 
Rectoria Vella, carrer Torras i Bages, plaça de la Vila, carrer Anselm Clavé, carretera 
Vella, carrer Sant Martí, carrer Major, plaça de l’Església, carrer Major i plaça de la 
Vila.  Un cop a a la plaça, al voltant de les 7 de la tarda, es farà com a novetat 
d’aquest any, un fi de rua amb l’animació musical  de Toni Cors i el lliurament de 
premis del XVII Concurs de Comparses.  
 
A les 11 de la nit, al Pavelló Municipal 11 de setembre, ball de disfresses amb 
l’orquestra Acuario i el DJ Aleix. L’aforament és de 1280 persones i les entrades es 
vendran a partir de les 22.30 h a taquilles del Pavelló a 8 euros (els menors de 7 anys 
gratuït).  
 



El ball de disfresses infantil tindrà lloc diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Gran de 
l’Ateneu amb l’animació de Pep Puigdemont i Sidru. 
 
 
El Ball de Gitanes, la Festa de Sant Celoni!  
A Sant Celoni, el diumenge de Carnaval és dia de Gitanes. 83 parelles de la Colla del 
Filferro i 94 parelles de la Colla del Ferro sortiran a la plaça a ballar a partir de les 12 
del migdia. Abans, a ¾ d’11 del matí sortirà la comparsa del Ball de Gitanes del Casal 
dels Avis fins a la plaça de la Vila  (carrer Balmes, carrer Germà Emilià, carrer Sant 
Josep, carrer Major, la Creu, carretera Vella, carrer Sant Pere, carrer Sant Josep, 
carrers Sant Martí, carrer Major, plaça de l’Església, carrer Major i plaça de la Vila).  
 
A les 12 del migdia, tindrà lloc la solemne entrada a la plaça de la Vila del Capità de 
Cavalls, el Vell i la Vella i una vintena de Diablots. Tot seguit, i després dels 
tradicionals discursos, inici del Ball amb els balladors de la Colla del Ferro i de la Colla 
del Filferro, acompanyats per la Principal del Ferro, Orquestrina del Filferro i el Grup de 
Percussió de l’Escola de Música. 
 
El Ball de Gitanes és un ball típic del Vallès que a Sant Celoni està documentat des de 
l'any 1767. Es va recuperar en els anys 50 i els 60 i definitivament el 1981 esdevenint 
una de les principals festes del poble amb implicació de petits i grans. Les gitanes a 
Sant Celoni es ballen  acompanyades dels elements tradicionals de la festa: els 
Diablots, el Vell i la Vella i el Capità de Cavalls.  
 
Els convidats per la Colla de Gitanes d’enguany són Lluís Giró i Ferran Llavina, que 
durant molts anys han fet de Vell i Vella. 

A la Batllòria  la festa de Carnaval començarà divendres 8 amb la rua dels alumnes i 
mestres de l’escola Montnegre a ¼ de 4 de la tarda. Dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, 
de la Pedra de la Pau al pati de l’escola, Rua de Carnestoltes. A 2/4 de 9 del vespre, 
sopar al menjador de l’escola i tot seguit ball obert a tothom.  

 

 

L’Ajuntament de Sant Celoni té el compromís verbal de la Generalitat de 
mantenir el servei de tren de Mitja Distància  
 
L’alcalde Joan Castaño té el compromís verbal del secretari de Territori i Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, de 
mantenir el servei de trens de Mitja distància a la línia R11 amb parada a Sant Celoni. 
D’aquesta manera, es respon a la inquietud generada fa unes setmanes per diverses 
informacions que apuntaven a la possible reducció o supressió d’alguns trens de Mitja 
Distància després de la recent posada en marxa de la línia TGV Figueres- Barcelona.  
 
De fet, alertats pel Col·lectiu d’usuaris i usuàries de Renfe del Baix Montseny, 
l’Ajuntament ja va enviar en data 17 de gener una carta al gerent de Renfe 
Rodalies/Mitja Distància, Miguel Pérez, per traslladar-li aquesta preocupació i sol·licitar 
el manteniment del servei. Així mateix, des d’Alcaldia es va contactar amb el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, responsable de la Mitja Distància. Finalment, 
divendres passat, Ricard Font va respondre a la petició de l’Ajuntament amb una 
trucada telefònica a l’Alcalde on li confirmava la voluntat de la Generalitat de 
continuïtat en el servei.  
 
En aquesta línia, al darrer Ple municipal celebrat el 31 de gener, tots els grups 
municipals van aprovar per unanimitat una moció d'urgència presentada pel grup 
municipal de la CUP sol·licitant a la Generalitat de Catalunya el compromís de 



permanència de la línia de Mitja Distància amb parada a Sant Celoni, sense disminuir-
ne el nombre de trens diaris. 
 
 
19 grups de música del Baix Montseny s’apunten al S essions’n’sona 2013  
 
Un total de 19 grups, tots ells de pobles del Baix Montseny (exactament de Sant 
Celoni, Breda, Riells i Viabrea, Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera) actuaran a 
la Sala Petita de l’Ateneu, els dissabtes que hi ha programació de Sessions’n’sona, a 
partir de les 11 de la nit. Sessions’n’sona és una proposta de l’Ajuntament de Sant 
Celoni que ofereix un espai a les bandes amateurs i semiprofessionals del Baix 
Montseny per donar-se a conèixer, posant en escena els seus directes i gaudint grans 
i petits de les seves músiques. 
 
Enguany, del 23 de febrer al 25 de maig, es podran escoltar estils de música ben 
variats: rock, funk, punk, pop, música indie en tots els seus colors, des de l’indie folk 
fins a l’indie electrònic,  rap i hip hop.  
 
Dissabte, 23 de febrer, serà la primera sessió, amb Adrià Draper, Noel Biniés i A 
Destiempo. Dissabte, 9 de març, Charlie Alfaras, Made in China i Silicona Babe. El 13 
d’abril Something About May, Els Sulfitos i Isolated System. Dissabte, 20 d’abril, 
Twisted Nails, Malson, Curt Mental i Posa’t La Caputxa. L’11 de maig, Recebo, Prou! i 
Zènit. I dissabte, 25 de maig, es tancarà la programació amb Candyland, NTR i 
Freddy. 
 
 
 
Sortida en autocar al concert de l’Orquestra Simfòn ica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya  
Entrades a la venda a partir de dilluns 11 de febre r 
 
Novament l’Ajuntament organitza una sortida en autocar a veure un espectacle que 
per les seves dimensions o característiques no es pot oferir al teatre Ateneu. En 
aquesta ocasió serà a l’Auditori de Barcelona, diumenge 17 de març al matí on, dins la 
temporada OBC, s’ha programat música de Beethoven i Txaikovski de la mà de 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. 
 
Les entrades, que valen 29 € i inclouen el viatge en autocar i l’entrada a l’Auditori, es 
posaran a la venda el proper dilluns, 11 de febrer, al Centre Municipal d’Expressió (c. 
Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a través de targeta de 
crèdit o en efectiu.  
 
Aquesta sortida s’inclou dins la programació estable de teatre, música i dansa A 
l’Ateneu 2013. 
 
 

La Mitja Marató del Baix Montseny del 3 de març nec essita voluntaris  

La primera Mitja Marató del Baix Montseny que es correrà diumenge 3 de març 
necessita persones voluntàries que vulguin ajudar el dia de la cursa. Es tracta d'un 
esdeveniment esportiu i cultural que neix amb molta il·lusió per part de la colla Corriol, 
entitat promotora, amb la implicació dels tres municipis per on passarà la cursa: Sant 
Celoni, Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve de Palautordera. Les persones i 
entitats voluntàries es repartiran entre les diferents tasques a realitzar: al servei 
d'inscripcions, avituallaments, recorregut... etc.  

Tothom qui hi vulgui col·laborar només cal que s'inscrigui a voluntarismitja@gmail.com 
(telèfon de contacte 634 93 98 62). 



La mitja marató passarà pels carrers de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i 
Sant Esteve de Palautordera sobre asfalt, de 21 km i 97 metres i mig, amb molt poc 
desnivell i amb sortida i arribada al Pavelló Municipal d'Esports de Sant Celoni. De 
moment ja hi ha més de 200 persones inscrites. 

Tota la informació està disponible a: www.mitjabaixmontseny.com 

 

S’inicien classes de llengua àrab al Col·legi La Sa lle per a tots els  infants del 
municipi  

L’Associació Al Madaa Horitzons de Sant Celoni ofereix classes de llengua àrab al 
Col·legi La Salle com a activitat extraescolar per a l'alumnat de Sant Celoni que ho 
desitgi amb la voluntat d’iniciar els infants en l’aprenentatge acadèmic de la llengua. 
Les classes començaran el 15 de febrer i s’allargaran fins el 31 de maig de 2013. 
S’ofereixen dos cursos: un destinat a infants de P5 a 1r de primària i l’altre a alumnes 
de 2n a 4t de primària. Els grups són limitats i un s’acabi el procés d’inscripció es 
confirmarà la plaça.  
 
Dimecres 13 de febrer a les 6 de la tarda tindrà lloc una reunió informativa a l’auditori 
del Col·legi La Salle. Les persones interessades poden trucar al 691.825.361 (Nehro El 
Mamouni) o contactar amb almadaa@yahoo.es.  

L’Associació Al Madaa Horitzons de Sant Celoni es va fundar l’any 2004 amb els 
següents objectius: 

1. Oferir l’aprenentatge de la llengua àrab com a recu rs de projecció 
personal i professional . L’àrab és la 4a llengua més parlada al món (darrera 
del xinès, l’anglès i l’espanyol) amb més de 280 milions de parlants i llengua 
oficial de més de 20 països, alguns d’ells potencies econòmiques emergents. 
 

2. Promoure la convivència i la cohesió social  sensibilitzant envers 
l’enriquiment d’una societat intercultural i establint ponts que promoguin el 
coneixement i diàleg entre les diferents realitats culturals i socials del municipi. 
 

3. Fomentar l’enriquiment cultural de Sant Celoni participant activament en la 
vida cultural i social del municipi i organitzant diferents tipus d’activitats dins el 
calendari cultural i festiu. 

 
 


