
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 19 de desembre de 2013 
 
 

• L’Ajuntament omple d’activitats les tardes de les f estes nadalenques. Les 
entrades de Cap d’Any al Pavelló es vendran totes a nticipades a Can 
Ramis del 28 al 31 a la tarda 
 

• La Batllòria s’omplirà de parades i activitats per la Fira de l’Esperança 
aquest dissabte. La fira s’inscriu dins els actes d e Festa Major 

• Tall de trànsit a la Carretera Vella les tardes del s dissabtes 21 i 28 de 
desembre i 4 de gener per la campanya de Nadal   
 

• Versió radiofònica de “La llegenda de la rosa de Na dal” a Punt 7 ràdio. 
S’emetrà el dia de Nadal a les 21 h i es podrà desc arregar per Internet al 
servei de ràdio a la carta  

 
• Signat el conveni del Programa Ethos: una alternati va educativa a 

l’expulsió de l’escola 

• El tió del Baix Montseny: Una beca d’estudis en tem ps de crisi pels 
alumnes de l’Institut. Divendres 20 de desembre a l a tarda, taller de tions 
a la plaça de la Vila 
 

• I tu, jugues en català? 6 botigues de Sant Celoni s’han adherit a la 
campanya de foment del consum de jocs i joguines en  català 
 

• El concurs de grups de música amateurs o semiprofes sionals Sant Celoni 
Sona obrirà inscripcions passat Reis. El grup guanyador de l’edició 2013, 
Els Sulfitos, ja han enregistrat els seus 5 temes c om a premi del concurs 

• La Policia local participa a l’Escola Pallerola al dia dels oficis. Valoració 
molt positiva per part dels botiguers a la xerrada sobre seguretat als 
comerços   

• Sant Celoni acull una jornada d’Enganxa’t a l’Espor t promoguda per 
l’Agrupació Barça Jugadors amb la presència d’Euseb io Sacristán   

• Canvi de dia de recollida de les diferents fraccion s de residus durant les 
festes de Nadal 

 
 
 
 

 
L’Ajuntament omple d’activitats les tardes de les f estes nadalenques  
Les entrades de Cap d’Any al Pavelló es vendran tot es anticipades a Can Ramis 
del 28 al 31 a la tarda 



 
Amb la voluntat d’ampliar l’oferta cultural, fer poble i contribuir a la dinamització cultural 
i comercial, l’Ajuntament ha programat un gran nombre d’activitats de tarda per les 
festes de Nadal adreçades a infants i famílies. Les activitats s’iniciaran el proper 
divendres 20 de desembre amb la tradicional cantada de nadales “itinerant” per part de 
les escoles i el taller de muntar tions dels alumnes de l’Institut i les propostes 
continuaran fins el 4 de gener amb: jocs ambulants, cercavila de gegants, tallers, 
patinatge en línia, skate, inflables, animació infantil...  
 
També hi haurà espais per la música i la dansa! Per Nadal arriba el Trencanous a 
l’Ateneu amb l'Escola de Dansa Contemporània Núria Ventura amb el primer acte del 
clàssic "Trencanous"de Txaikovski el proper dissabte 21 de desembre, a les 6 de la 
tarda, a la sala gran de l’Ateneu.  
 
Com a novetat destaca el concert de Nadal, el dissabte 28 de desembre, a ¾ de 9 del 
vespre, a l’església de Sant Celoni amb la interpretació de El cant de la Sibil·la  a 
càrrec de la coral Briançó i la coral Cardedeuenca acompanyats de l’orgue i un conjunt 
de música tradicional amb instruments de l’època. 
 
No hi faltarà, tampoc,  la cantada de Sant Esteve  amb el concert coral de nadales 
interpretades pels cors de l’escola municipal de música, des del més petits fins al més 
grans.  
 
Sant Celoni enguany també celebrarà el cap d’any  a dos escenaris: Al Pavelló  amb 
punxadisc amb els clàssics dels 60 fins als hits més actuals i a l’Ateneu  amb ball de 
Jack Carmelo.   
 
Al Pavelló el preu de l’entrada és 8 € i els menors fins a 7 anys, gratuït i totes les 
entrades es vendran anticipades a Can Ramis del 27 al 31 de desembre , de 6 a 8 
de la tarda. Hi haurà servei de guarda-roba i el bar anirà a càrrec d’una entitat local.  
 
El 2 de gener arribaran els patges reials i s’instal·laran al campament situat a la Torre 
de la Força fins el 4 de gener. La cavalcada amb els Reis Mags d’Orient  arribarà el 
diumenge 5 de gener,  a les 6 de la tarda a Sant Celoni. 
Gaudiu del Nadal a Sant Celoni!  
 
www.santceloni.cat/nadal  

 
La Batllòria s’omplirà de parades i activitats per la Fira de l’Esperança aquest 
dissabte  
La fira s’inscriu dins els actes de Festa Major 
 
La 5a Fira Nadalenca de l’Esperança acollirà aquest dissabte a la Batllòria un 
important nombre de parades nadalenques, parades artesanals i de manualitats, 
escudellada popular, ceràmica  i activitats per a tots els públics a la plaça de l’Església.  
 
La Fira s’inscriu dins el programa d’actes de la Festa Major de la Batllòria que se 
celebra del 18 al 22 de desembre. Els actes es distribueixen en diferents places i 
carrers del poble i l’envelat està situat al carrer de les escoles, davant la pedra de la 
Pau.  
 
Podeu consultar el programa a www.santceloni.cat/festamajorlabatlloria 
 

Tall de trànsit a la Carretera Vella les tardes del s dissabtes 21 i 28 de desembre i 
4 de gener per la campanya de Nadal  

Coincidint amb la campanya de Nadal, i a petició dels comerciants de la zona, els 
dissabtes 21 i 28 de desembre i 4 de gener a la tar da, el tram de la Carretera Vella 



entre el carrer de Sant Martí i el carrer de Sant Joan es transformarà en una illa de 
vianants tancada a la circulació de vehicles.  

Durant aquests dies, es tallarà al trànsit i es prohibirà l’estacionamen t des de les 
16 a les 21 hores  en aquest tram de la Carretera Vella i algun tram dels carrers 
transversals (Sant Pere, Pau Casals, Joaquim Sagnier, Callao, Olzinelles i Sant 
Francesc). Es permetrà no obstant la sortida dels garatges respectant la velocitat 
senyalitzada. 

 
 
Versió radiofònica de “La llegenda de la rosa de Na dal” a Punt 7 ràdio   
S’emetrà el dia de Nadal a les 21 h i es podrà desc arregar per Internet al servei 
de ràdio a la carta  
 
Punt 7 Ràdio presenta, dimecres 25 de desembre, a les 21h, la versió radiofònica de  
“La llegenda de la rosa de Nadal”, un conte nadalenc original de l’escriptora sueca i 
Premi Nobel de Literatura, Selma Sagerlöf, extret del llibre “els Ingmarsson” i amb 
traducció de Josep Carner. 
 
La versió radiofònica compta amb el següent repartiment: 

- Ferran Llavina com a narrador 
- Lola Pérez com a la dona del bandoler 
- Lluís Giró com a germà Lleó 
- Lluís Julià com a l’Abat Hans 
- Pep Tarragó com a bandoler 

 
El conte es podrà escoltar el dia de Nadal a les 9 del vespre a través del 107.7, per 
Internet a  santceloni.cat/radio i es podrà descarregar al servei a la carta.  
 
 
Signat el conveni del Programa Ethos: una alternati va educativa a l’expulsió de 
l’escola  
 
Fundació Baix Montseny, Fundació Hospital de Sant Celoni; Escola Soler de Vilardell, 
Escola Josep Pallerola i  Creu Roja Sant Celoni-Baix Montseny, són les entitats que 
durant el curs 2013-14, acollen joves alumnes de l’Institut Baix Montseny i, com a 
novetat, també del Col·legi La Salle, en el marc del Programa Ethos dissenyat per 
aportar nous registres educatius a les conductes inadequades, tot evitant l’expulsió del 
centre educatiu. Fa uns dies, va tenir lloc l’acte oficial de signatura del conveni que ho 
fa possible a la Sala de Plens de l’Ajuntament.  
 
 
El tió del Baix Montseny: Una beca d’estudis en tem ps de crisi pels alumnes de 
l’Institut  
Divendres 20 de desembre a la tarda, taller de tion s a la plaça de la Vila 
 
Un any més el Tió del Baix Montseny torna per Nadal.  Es tracta d’una proposta 
educativa que l’equip humà de l’Institut Baix Montseny va engegar el 2011 per donar 
resposta a l’alumnat de l’ESO que ha seguit Programes de diversificació curricular i 
que, en molts casos, si no hi ha algun agent educatiu que l’acompanyi en el procés de 
sortida cap a altres formacions, pot tenir dificultats per continuar la formació i la 
posterior inserció laboral. 
 
El projecte consisteix en organitzar una activitat empresarial que durà a terme aquest 
alumnat i que consisteix en l’organització d’un taller de tions a la plaça de la Vila per 
als infants dels municipi. El taller tindrà lloc el divendres 20 de desembre a partir de 2/4 
de 6 a la plaça de la Vila.  
 



Els beneficis de l’activitat econòmica s’invertiran en la continuïtat formativa de 
l’alumne  que amb aquesta activitat aprèn a fer funcionar una estructura empresarial 
factible de ser competitiva en el mercat de la zona. 
 
 

I tu, jugues en català? 6 botigues de Sant Celoni s’han adherit a la campan ya de 
foment del consum de jocs i joguines en català  

La campanya I tu, jugues en català? torna un any més per facilitar la compra i consum 
de jocs i joguines en català. Al web cpnl.cat/jocs  hi trobareu un cercador amb l’oferta 
amb filtres per paraula clau, categoria o edat, així com la llista dels establiments 
adherits a la campanya que impulsa el Consorci per a la Normalització Lingüística i la 
Direcció General de Política Lingüística.  

També és una oportunitat per dinamitzar l’activitat econòmica del sector, ja que ofereix 
als clients més jocs i joguines en català de manera visible i clara a les botigues i facilita 
informació de quins són els establiments que les ofereixen. 

Les botigues de Sant Celoni ja s’hi han adherit. Les podreu identificar fàcilment perquè 
a l’aparador hi tenen exposada una capsa vermella amb la imatge principal de la 
campanya.  Són: Bilbeny, Can Lluís, Llibreria Alguer Set, Llibreria Els 4 Gats, 6x3 i 
Tretze Vents.  

 
El concurs de grups de música amateurs o semiprofes sionals Sant Celoni Sona 
obrirà inscripcions passat Reis   
El grup guanyador de l’edició 2013, Els Sulfitos, j a han enregistrat els seus 5 
temes com a premi del concurs 

Del 20 al 30 de gener estarà obert el període d'inscripció al Concurs de grups locals de 
música Sant Celoni 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 podran fer on line, a través del formulari disponible 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 del concurs és proporcionar i difondre els grups de música amateurs o 
semiprofessionals del Baix Montseny. Hi poden participar tots els grups de música 
amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny, tret dels guanyadors de les edicions 
des de 2007 fins el 2013. 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. 

De tots els grups, el jurat en seleccionarà 4 que seran els que passaran a la final que 
tindrà lloc dissabte 22 de febrer a la Sala Petita de l’Ateneu . El premi consisteix en 
l’enregistrament, masterització i edició d’un EP, 5 temes, a un estudi de gravació 
professional.  

Precisament, Els Sulfitos, ja han acabat d’enregistrar els 5 temes de premi com a 
guanyadors del Sant Celoni Sona 2013. Els Sulfitos són l'Albert Fontanella (teclat), en 
Franc Lluis (guitarra i veu) i en Joan Miquel (bateria), en Toni Solà (baix i Dr House) i 
la Sònia Casanovas (violí i veus).  
 
 
La Policia local participa a l’Escola Pallerola al dia dels oficis  



Valoració molt positiva per part dels botiguers a l a xerrada sobre seguretat als 
comerços 
 
Membres de la Policia local de Sant Celoni van assistir fa uns dies a l’escola Josep 
Pallerola i Roca en motiu del dia dels oficis. Un centenar d’alumnes de 1er i 2n de 
primària van poder conèixer de la mà dels agents del Grup de proximitat de la Policia 
Local, les funcions de la policia, els diferents àmbits on intervenen i  van poder pujar a 
un vehicle policial. 
 
Precisament, la setmana passada va tenir lloc una sessió informativa sobre la 
seguretat als establiments comercials amb la participació de membres del Grup de 
proximitat de la Policia Local de Sant Celoni i del cos de Mossos d’Esquadra. Els 
assistents van valorar molt positivament les recomanacions de seguretat per protegir 
els seus  comerços de possibles furts i robatoris.  
 

Sant Celoni acull una jornada d’Enganxa’t a l’Espor t promoguda per l’Agrupació 
Barça Jugadors amb la presència d’Eusebio Sacristán   

L'entrenador del Barça B i exjugador del Club, Eusebio Sacristán, va participar aquest 
dimecres a la jornada Enganxa't a l'esport, que l'Agrupació Barça Jugadors va 
organitzar a Sant Celoni. Eusebio, que també és vicepresident de l'Agrupació, va voler 
compartir amb joves esportistes i els seus pares les seves idees sobre els valors del 
futbol. "Amb l'esport -va assegurar- el benefici que reben els nens és increïble".  

Davant d'un auditori format per joves futbolistes del CE Sant Celoni i la Penya 
Barcelonista, Eusebio va assegurar que no s'imagina la seva vida sense el futbol, i va 
insistir en tots els beneficis que li han comportat: "A mi no em va ser gens fàcil dedicar-
m'hi, però des de ben petit el meu somni era ser futoblista". L'actual entrenador del 
Barça B, que va començar a jugar als 15 anys amb el Valladolid, va reconèixer que 
s'entristia molt quan no jugava però que al cap sempre hi tenia el seu somni. "Era més 
aviat petit, no tenia una gran condició física, però la meva virtut era una bona tècnica i 
una bona visió del joc". I precisament van ser aquestes qualitats les que van cridar 
l'atenció de Johan Cruyff quan es va convertir en entrenador del primer equip. 

La carrera d'Eusebio Sacristán va viure el seu moment culminant amb el Dream Team, 
i amb la consecució de la primera Copa d'Europa de la història del Barça, l'any 1992. I 
després de retirar-se amb el mateix equip on havia debutat, el Valladolid, va continuar 
dedicat al futbol, ara com a entrenador. Ara està al capdavant del Barça B, on dirigeix 
"un equip de joves amb una il·lusió tremenda; tots ells tenen les seves aspiracions i la 
meva feina és acompanyar-los perquè donin el millor d'ells mateixos pel benefici de 
l'equip". 

La jornada, que va rebre el suport de l'Ajuntament de Sant Celoni, es va completar 
amb una xerrada a la Rectoria Vella on va compartir taula amb el tècnic d'esports, 
Lluís Garcia. El programa Enganxa't a l'esport té l'objectiu de fomentar l'activitat 
esportiva com a factor de protecció davant les conductes de risc, i rep el suport de 
l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de l'Obra Social de La Caixa. 

 
 
Canvi de dia de recollida de les diferents fraccion s de residus durant les festes 
de Nadal  
 
Durant les Festes de Nadal hi haurà alguns canvis en el dia de recollida de les 
diferents fraccions de residus al municipi que cal que la ciutadania tingui ben present 
per poder mantenir un municipi net i endreçat:  
 



- Orgànica: es recollirà el divendres 27 en comptes del dimecres 25 de 
desembre i el dijous dia 2 en comptes del dimecres 1 de gener. 

- Resta: es recollirà el dijous 26 en comptes del dimecres 25 de desembre i el 
dijous dia 2 en comptes del dimecres 1 de gener. 

- Porta a porta paper/cartró: el dijous 26 de desembre no hi haurà recollida. 
 
 

 

 

 

 
 


