
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 4 de novembre de 2013 
 
 

• Més de 110 parades i un extens programa d’activitat s ompliran la Fira de 
Nadal de Sant Celoni aquest divendres i dissabte, 6  i 7 de desembre 

 
• Sant Celoni es compromet amb la reducció de residus . S’han repartit més 

de 280 carmanyoles per a l’esmorzar entre els alumn es de P3  
 

• S'obre el període d'inscripció al Sessions’n’Sona, el cicle de directes a 
l’Ateneu pels grups de música amateurs o semiprofes sionals. Els 
dissabtes de febrer a l’abril la Sala Petita es con verteix en una plataforma 
experimental on els grups proven els seus nous sons  i directes davant el 
públic  

 
• El col·lectiu Sant Celoni Cuina arrenca amb força  i presenta un sorteig de 

10 sopars per aquest Nadal 
 

• Les obres de millora de la climatització de la Bibl ioteca l’Escorxador 
obliguen a fer canvis en l’horari d’obertura de l’e quipament. Consulteu el 
calendari! 

 
 
 
Més de 110 parades i un extens programa d’activitat s ompliran la Fira de Nadal 
de Sant Celoni aquest divendres i dissabte, 6 i 7 d e desembre  

 
Un any més l’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb el comerç celoní, 
organitza la Fira de Nadal als carrers del centre de la vila. Aquest esdeveniment és 
una oportunitat per mostrar als visitants la varietat i la qualitat de l’oferta comercial de 
la vila, que enguany aplega més de 110 parades amb una gran diversitat de productes 
i on trobareu tot allò que necessiteu per aquestes festes. 
 
Durant aquests dos dies, hi haurà un amanit programa d’activitats pensat per als grans 
i per als més petits de la casa: demostració de fabricació de neules, tallers d’elaboració 
de fanalets, passejades amb carruatge, tastos de vins, infusions, inflables, desfilades, 
música en directe, caldo per a tothom...  I enguany també, la tercera Mostra de torrons 
artesans on per 3 euros, podreu degustar tres trossos de torró i una copa de cava. 
Podeu consultar l’horari i la ubicació de totes les activitats a www.santceloni.cat/nadal 
 
A més, els restaurants de Sant Celoni Cuina ofereixen un descompte del 10% a totes 
les persones que passin per la fira. No us ho podeu perdre! 
 
 
 
Sant Celoni es compromet amb la reducció de residus  
 



S’han repartit més de 280 carmanyoles per a l’esmor zar entre els alumnes de P3  
 
Entre el 19 i el 27 de novembre s’ha celebrat la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus.  Sant Celoni s’ha afegit a aquesta iniciativa i ha distribuït entre els alumnes 
de P3 dels centres educatius del municipi més de 280 carmanyoles per a l’esmorzar. 
Es tracta d’una iniciativa que té per objectiu sensibilitzar les famílies en la reducció de 
residus generats per una activitat tant habitual com és l’esmorzar de l’escola i facilitar 
el canvi d’hàbits. 
 
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus compta amb el suport del programa 
LIFE+ de la Comissió Europea amb l’objectiu d’organitzar durant uns mateixos dies i 
arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.  
 
 
 
S'obre el període d'inscripció al Sessions’n’Sona, el cicle de directes a l’Ateneu 
pels grups de música amateurs o semiprofessionals  
 
Els dissabtes de febrer a l’abril la Sala Petita es  converteix en una plataforma 
experimental on els grups proven els seus nous sons  i directes davant el públic  

Del 9 al 19 de desembre està obert el període d'inscripció al cicle de concerts 
Sessions’n’Sona, dins el programa de promoció dels grups de música amateurs o 
semiprofessionals del Baix Montseny que impulsa l'Ajuntament de Sant Celoni. Les 
inscripcions es poden fer on line, a través del formulari que trobareu a 
www.santceloni.cat/formularis, o bé en persona, a les oficines de l'Ateneu – CME (c. 
Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 5 a  8 del vespre.  

L'objectiu dels Sessions'n'sona és proporcionar un espai on els grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny puguin tocar. D'aquesta manera la 
Sala Petita de l'Ateneu es converteix en una plataforma experimental on els grups 
aprofiten per provar els seus nous sons i els seus directes, es posen en contacte amb 
el públic i es donen a conèixer. 

Hi poden participar tots els grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix 
Montseny. Entenem per Baix Montseny les 15 poblacions següents: Breda, Campins, 
Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i Viabrea, 
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Sant Celoni; i que, com a mínim, 1 dels seus membres 
sigui d'un d'aquests pobles. 

L'organització, juntament amb els grups, treballaran el calendari de sessions 2014, que 
anirà de febrer a abril. Es publicarà el calendari de sessions dins el programa A 
l'Ateneu 2013, la programació estable de teatre, música i dansa que es fa al Teatre 
Ateneu. Un cop publicat el calendari, no es podrà modificar cap data ni grup local 
participant. 
 
Totes les sessions es faran dissabtes a la nit, a la Sala Petita de l'Ateneu, i la norma 
general serà de dos grups per dia. Cada grup podrà tocar un màxim de 50 minuts. 

Les inscripcions es poden fer del 9 al 19 de desembre de 2013, on line, a través del 
formulari que trobareu a www.santceloni.cat/formularis, o bé en persona, a les oficines 
de l'Ateneu – CME (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 5 a  8 del vespre. 

Dates previstes d'actuació: 1 i 15 de febrer, 15 i 29 de març i 5 d’abril 
 
 
 



El col·lectiu Sant Celoni Cuina arrenca amb força  i presenta un sorteig de 10 
sopars per aquest Nadal  

El col·lectiu Sant Celoni Cuina ha arrencat amb força. De cara a aquests properes 
festes de Nadal realitzarà un sorteig de 10 sopars als restaurants membres entre tots 
els clients que omplin les butlletes de participació entre el 6 de desembre i el 5 de 
gener. El col·lectiu vol continuar realitzant accions promocionals i properament es 
presentarà una campanya vinculada a les programacions culturals de música, teatre i 
dansa que l’Ajuntament celebra a l’Ateneu durant els mesos de febrer a maig.  

El col·lectiu Sant Celoni Cuina, que es va presentar oficialment durant la Tardor 
Gastronòmica, està format per un conjunt de professionals del sector de la restauració 
que volen  promoure i difondre Sant Celoni com a destinació de referència “per a una 
bona cuina, assequible i, sempre, de qualitat”.  

Una de les primeres accions conjuntes d’aquest col·lectiu ha estat la realització del 
càtering del Networking que l’Associació d’Emprenedors del Baix Montseny ha realitzat 
a l’Ateneu de Sant Celoni el dia 28 de novembre, amb l’assistència de més de 100 
empreses.  

En aquests moments, Sant Celoni Cuina el formen 10 restaurants però el col·lectiu 
anima a la resta de restauradors a afegir-s'hi (Els Avets, Angolo, El Cruce, Syrah, 
Aroma, Ventidue, La Parra, La Fonda, El Rebost, i La Llar). 

 
Les obres de millora de la climatització de la Bibl ioteca l’Escorxador obliguen  
a fer canvis en l’horari d’obertura de l’equipament . Consulteu els horaris!  
 
La Biblioteca l'Escorxador tindrà restriccions en el seu horari d'obertura al públic arran 
de les obres de millora de la climatització que dotarà l'equipament d'un alt nivell de 
confort tèrmic i a la vegada reduirà la despesa energètica de l'equipament.  
 
A partir d'aquest proper dilluns 9 de desembre i fins dimarts 17, la instal·lació només 
obrirà de 5 a 7 de la tarda i el dissabte 14 de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia. Durant 
aquest horari només es podran fer préstecs i devolucions. Del 18 al 31 de desembre, 
la biblioteca romandrà tancada totalment.  
 
Les obres de millora del sistema de climatització de la biblioteca van començar a 
mitjan novembre i tindran una durada aproximada d'entre 2 i 3 mesos. Mentre les 
actuacions ho pemetin, es farà el possible per compatibilitzar les obres i l'obertura de 
l'equipament i només en dies puntuals, com serà del 18 al 31 de desembre, la 
biblioteca haurà de tancar.  

 


