
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 12 de novembre de 2013 
 
 

• Els carrers de Sant Celoni s’omplen de gent per la Fira de Nadal. Els 
comerços i els restaurants valoren molt positivamen t el funcionament de 
la Fira 
 

• La Batllòria es prepara per la Festa Major d’Hivern , del 18 al 22 de 
desembre. La festa inclou la 5a Fira nadalenca de l ’Esperança prevista per 
dissabte 21 
 

• Sant Celoni es volca aquest cap de setmana amb La M arató de TV3 amb 
l’organització de més de 25 actes  

 
• Visita comentada aquest dissabte a l’exposició Amb Sant Celoni. 

Col·lecció d’Antonio Niebla. El mateix galerista serà qui guiarà la visita a 
la mostra que acull obres de  Miró, Tàpies, Guinova rt, Oteiza, Joseph 
Beuys.. i que està tenint molts visitants  

 
• Titelles dins la programació familiar aquest diumen ge amb La rateta que... 

de la companyia B. A les 12 a la Sala Petita de l’A teneu amb una entrada 
general a 3 euros, i gratuït pels menors de 2 anys  

 
• Obert 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  

 
 
 
 
Els carrers de Sant Celoni s’omplen de gent per la Fira de Nadal  
Els comerços i els restaurants valoren molt positiv ament el funcionament de la 
Fira 
 
El divendres 6 i el dissabte 7 Sant Celoni va acollir la quarta edició de la Fira de Nadal, 
una oportunitat per mostrar als visitants la varietat i la qualitat de l’oferta comercial de 
la vila, que enguany aplegava prop de 120 parades amb una gran diversitat de 
productes per aquestes festes. Durant aquests dos dies, una gran quantitat de gent va 
passejar, comprar i va gaudir de la cuina aprofitant les ofertes i descomptes dels 
restaurants de Sant Celoni Cuina. 
 
A més, la Fira oferia un ampli programa d’activitats pensat per als grans i per als més 
petits de la casa, que va tenir molt èxit: desfilades, tallers, demostracions, passejades 
en ponis i carruatge, tastos de diversos productes, música, caldo per a tothom... Per 
primera vegada, en aquesta edició la fira es va allargar durant dos dies, un fet molt ben 
acollit tant pels paradistes com pels visitants.  



 
 
 
 
 
La Batllòria es prepara per la Festa Major d’Hivern , del 18 al 22 de desembre  
La festa inclou la 5a Fira nadalenca de l’Esperança  prevista per dissabte 21  
 
Del  18 al 22 de desembre tindrà lloc la Festa Major d’hivern de la Batllòria i, entitats, 
Consell de Poble i Ajuntament han treballat plegats per oferir un programa d’activitats 
ben diverses. Destaca la 5a Fira Nadalenca de l’Esperança que acollirà parades 
nadalenques, parades artesanals i de manualitats, escudellada popular, ceràmica  i 
activitats per a tots els públics a la plaça de l’Església. Els actes de la Festa Major es 
distribuiran en diferents places i carrers del poble i l’envelat s’ubicarà  al carrer de les 
escoles, davant la pedra de la Pau.  
 
Molt bona Festa Major!    
Podeu consultar el programa a www.santceloni.cat/festamajorlabatlloria 

 

Sant Celoni es volca aquest cap de setmana amb La M arató de TV3 amb 
l’organització de més de 25 actes  

El col·lectiu 08470 amb la col·laboració de moltíssimes entitats del municipi i 
l’Ajuntament, han organitzat per aquest cap de setmana més de 25 actes en benefici 
de La Marató de TV3. De ben segur que Sant Celoni es tornarà a mobilitzar per 
recaptar diners per l'edició d'enguany dedicada a les malalties neurodegeneratives.  

Es poden consultar tots els actes previstos a: www.santceloni.cat/11802 

 
 
Visita comentada aquest dissabte a l’exposició Amb Sant Celoni. Col·lecció 
d’Antonio Niebla  
El mateix galerista serà qui guiarà la visita a la mostra que acull obres de  Miró, 
Tàpies, Guinovart, Oteiza, Joseph Beuys.. i que est à tenint molts visitants  
 
Dissabte 14 de desembre, a les 5 de la tarda, a la Rectoria Vella tindrà lloc una visita 
comentada de l’exposició “Amb Sant Celoni. Col·lecció d’Antonio Niebla” a càrrec del 
seu propietari, el galerista Antonio Niebla.  L’exposició compta amb obres d’artistes tan 
representatius com Miró, Tàpies, Dalí, Guinovart, Oteiza, Joseph Beuys... La visita 
serà una  bona ocasió per sentir el testimoni d’una persona, Antonio Niebla, que ha 
conegut personalment a tots aquests pintors i escultors de prestigi reconegut. 
 
La mostra, que es divideix en dues seus: la Galeria Barcelona GBNi la sala 
d’exposicions de la Rectoria Vella, es podrà visitar fins el 26 de gener. Des del 30 de 
novembre que es va inaugurar, l’exposició Amb Sant Celoni està tenint molts visitants.  
 
 
 
Titelles dins la programació familiar aquest diumen ge amb La rateta que... de la 
companyia B  
A les 12 a la Sala Petita de l’Ateneu amb una entra da general a 3 euros, i gratuït 
pels menors de 2 anys  
 
Diumenge 15 de desembre les titelles de la companyia B arribaran a l’Ateneu amb la 
història de La rateta que... dins la programació familiar que promou l’Ajuntament de 



Sant Celoni. Serà a la Sala Petita de l’Ateneu a les 12 del migdia i el preu és de 3 
euros i pels menors de 2 anys, gratuït.  

Qui més qui menys, tothom coneix el conte de La rateta que escombrava l'escaleta... 
Aquest cop, però, es proposa una versió tendra i divertida, explicada des de la mateixa 
merceria on la rateta es va gastar el dineret que la va convertir en àpat. Explicada per 
un descendent directe del pobre botiguer que li va vendre el malaurat llacet. Poc que 
s'ho pensava ell, que guarnint la rateta amb tanta distinció li estava preparant el final! 

Recordem que aquesta proposta forma part de la nova programació cultural estable 
per a infants i famílies que inclou activitats d’arts escèniques de diversos gèneres 
(animació, titelles, màgia, circ, música, teatre...)  la idea és complementar les 
propostes que ja es promouen des de l’Ajuntament com l’hora del conte a la Biblioteca, 
cinema en català i activitats per als més petits dins els programes de festes i poder 
oferir, d’aquesta manera, una programació familiar completa i estable per cada 
setmana de l’any.   
 
Per rebre el butlletí digital de la programació fam iliar cal donar-se d’alta a: 
www.santceloni.cat/butlletins  
 
 
 
Obert 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 
 
 
 


