
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 9 de gener de 2014 
 
 

• Sant Celoni tanca la programació de Nadal amb una g ran participació a 
tots els actes:  Cavalcada de Reis multitudinària i  més segura; Els Carters 
Reials recullen més de 1.000 cartes a la Torre de l a Força; Ple al Pavelló i 
a l'Ateneu per donar la benvinguda al nou any; Les activitats de tarda 
dinamitzen la vila   
 

• L'Ajuntament llogarà 2 habitatges més per destinar- los a finalitats socials 
dins el programa Lloguer segur. Presentació d'ofert es:  del 8 al 27 de 
gener. A finals de novembre l’Ajuntament ja va assi gnar els primers 4 
pisos a famílies del municipi  
 

• Espectacle de música i gest amb la Companyia MiniMu Music aquest 
diumenge a l’Ateneu dins la programació familiar. N ova promoció del 
col·lectiu Sant Celoni Cuina lligada a la programac ió familiar: per cada 
dos menús d’adult, 1 menú infantil de regal present ant dues entrades a 
l’espectacle 
 

• Sortejats els 10 sopars que ofereix el col·lectiu S ant Celoni Cuina  
 

• Nova campanya del Centre Municipal d'Esports Sot de  les Granotes. 75% 
de descompte en la inscripció i sorteig d’un Smartb ox entre els nous 
usuaris 

 
 
Sant Celoni tanca la programació de Nadal amb una g ran participació a tots els 
actes  
 
La programació de Nadal i Reis a Sant Celoni ha omplert de gent i vida el carrer a les 
diferents activitats programades que han estat molt ben acollides i participades. 
 
Cavalcada de Reis multitudinària i més segura  
El diumenge 5 de gener, a les 6 de la tarda, els Reis Mags d’Orient van arribar a Sant 
Celoni. Els carrers i places es van omplir de gom a gom per donar-los la benvinguda i 
més de 150 col·laboradors d’entitats celonines van garantir que tot sortís molt i molt 
bé. La comitiva la va encapçalar la colla de Diables de Sant Celoni amb un grup de 
percussió i de torxes, seguidament hi anava l'estrella, en un descapotable hi anaven 
els patges Reials Martina i Ermenter, les tres carrosses dels Reis i tancant la 
cavalcada el cotxe que portava el carbó. Entre cadascuna de les carrosses hi anava 
un grup de patges amb diferents elements festius i seguici de patges i col·laboradors 
de l’Agrupament Escolta Erol i la Colla de Geganters de Sant Celoni envoltaven els 
vehicles i carrosses. 

A l'arribada a la plaça de la Vila, l'alcalde Joan Castaño i la regidora de Cultura, Júlia 
de la Encarnación, acompanyats de vuit nens i nens i nenes de les diferents escoles 



de Sant Celoni van donar la benvinguda al Reis i van llegir-los uns petits escrits de 
salutació des dels balcons de Can Ramis. 

Enguany es van incorporar noves mesures de seguretat i prevenció: es van llençar 
caramels només en els carrers més amples, es va fer un petit canvi en l’itinerari i la 
cavalcada va entrar a la plaça de la Vila pel carrer Torres i Bages, a més d'ampliar el 
personal de seguretat a cada carrossa.   

Els Carters Reials recullen més de 1.000 cartes a l a Torre de la Força  
Molts nens i nens van portar les seves cartes als Carters Reials, la Martina i l'Ermenter 
que van instal•lar el seu campament a la Torre de la Força. Del 2 i fins el 4 de gener, 
molts celonins i celonines els varen anar a veure i van recollir més de 1.000 cartes!! 
 
Ple al Pavelló i a l'Ateneu per donar la benvinguda  al nou any  
 Sant Celoni va fer el comiat del 2013 al pavelló amb música de DJ. Les diferents 
mesures implantades per garantir el compliment de la normativa vigent (control 
automàtic d’aforaments, increment de mesures i efectius de seguretat,...) van ser tot 
un èxit... 

Es van exhaurir les entrades el mateix dia 27 de desembre, el primer dia de la venda 
anticipada. Així mateix, l’associació de Gent Gran de l’Esplai va organitzar el sopar i el 
ball de cap d’any a l’Ateneu i també va ser un èxit de participació i bon ambient! 

Les activitats de tarda dinamitzen la vila   
Les activitats de tarda d’aquestes festes de Nadal han estat molt ben acollides i 
participades. La proposta ha anat combinant l’oferta d’escoles, entitats i col·lectius amb 
d’altra oferta complementària professional. El tret de sortida es va donar el divendres 
20 de desembre on més de 100 alumnes de les escoles del Cor de Maria, la Salle i 
l’Escola Municipal de Música van participar en una Cantada de Nadales itinerant, 
carrer Major de dalt, plaça de l’Església i plaça de la Vila. El mateix dia els alumnes de 
l’institut Baix Montseny van fer els tallers de tions de Nadal. Seguidament, el dissabte 
21 de desembre, ASCA va fer la festa africana, i hi va haver el cercavila de gegants i el 
grup de Cantaires. Així mateix, s’ha comptat amb tallers, pista de patintage, skate, 
animació infantil, circuit de karts...   

Aquesta oferta s’ha complementat amb altres activitats com el concert de la Coral 
Briançó, la fira de Reis a la plaça de l’Església o la cantada de nadales de l’Escola de 
Música, entre d’altres. 

Consulteu l’àlbum de fotos: www.santceloni.cat/11988 

 

 
L'Ajuntament llogarà 2 habitatges més per destinar- los a finalitats socials dins el 
programa Lloguer segur   
 
Presentació d'ofertes:  del 8 al 27 de gener 
 
A finals de novembre l’Ajuntament ja va assignar el s primers 4 pisos a famílies 
del municipi  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni llogarà 2 nous habitatges dins el programa Lloguer Segur 
i els posarà a disposició dels Serveis socials municipals com a borsa d’habitatge 
assequible per a persones amb risc d’exclusió social, desnonades o amb necessitats 
específiques greus.  
 



En el marc d’aquest programa, a finals de novembre, l’Ajuntament ja va assignar 4 
pisos a diverses famílies del municipi beneficiàries d’Habitatge d’inclusió (tres al nucli 
urbà de Sant Celoni i un al nucli urbà de la Batllòria). 
 
Per a la provisió d’habitatges, l’Ajuntament fa un procés de contractació obert a tots els 
propietaris de cara a  poder llogar els habitatges amb les condicions més avantatjoses. 
Els habitatges han de complir un seguit de requisits entre els quals, un lloguer anual 
màxim de 3.000 euros. El termini de presentació d’ofertes va del 8 al 27 de gener.  

Per la seva banda, Lloguer Segur  ofereix als propietaris garantia de cobrament,  
amb la seguretat que ofereix el fet de llogar l’habitatge directament a l’Ajuntament; ús 
adequat i pacífic de l’habitatge , amb  el seguiment continuat per part dels Serveis 
Socials de la unitat de convivència allotjada que haurà de complir el programa social 
pactat i contractació per part de l’Ajuntament d’assegurances multirisc . 

Per a més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina Local d’Habitatge al carrer Bruc 
habitatge@santceloni.cat.  

 

Espectacle de música i gest amb la Companyia MiniMu Music aquest diumenge a 
l’Ateneu dins la programació familiar  
 
Nova promoció del col·lectiu Sant Celoni Cuina llig ada a la programació familiar: 
per cada dos menús d’adult, 1 menú infantil de rega l presentant dues entrades a 
l’espectacle 
 
Diumenge 12 de gener la música i el gest de la Companyia MiniMuMusic arribaran a 
l’Ateneu amb l’espectacle Petits prínceps 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.  

Petits prínceps és un espectacle dedicat a tots els nens del món: a tots aquells nens 
que existeixen físicament i a tots aquells altres nens que habiten dins l’ànima en tota 
persona adulta. Un espectacle poètic i sensible que diverteix a petits i grans.  

“A la Clara li agrada badar i tarararejar melodies. Fer pampallugues amb les mans i 
deixar-se endur onades amunt, onades avall... navegar d’un joc a l’altre sense ordre ni 
criteri. La Clara juga, balla, canta somia i creix a la mà de tots aquells que la vulguin 
acompanyar. Fins i tot el bidó que li feia de cadira també comença a giravoltar, 
capgirar-se i a multiplicar-se enmig del goig i la benaurança.” 

Nova promoció del Sant Celoni Cuina 
 
I per dinar, presentant dues entrades, el col·lectiu Sant Celoni Cuina enceta una nova 
oferta lligada a la programació familiar de cada principi de mes: regala per cada 2 
menús d’adult, 1 menú infantil. Aquesta oferta s’ofereix aquest diumenge al migdia als 
restaurants: Angolo, Aroma,  El Rebost, Els Avets, La Fonda, La Llar i La Parra.  
 
Es tracta d’una nova acció promocional d’aquest col·lectiu de restauradors del municipi 
que de moment està format per 10 establiments que volen  promoure i difondre Sant 
Celoni com a destinació de referència “per a una bona cuina, assequible i, sempre, 
de qualitat”.  
 
 
Per rebre el butlletí digital de la programació fam iliar cal donar-se d’alta a: 
www.santceloni.cat/butlletins 
 



 
 
Sortejats els 10 sopars que ofereix el col·lectiu S ant Celoni Cuina  

Aquest matí s’ha realitzat a l’emissora municipal Punt7 ràdio el sorteig de 10 sopars 
per a dues persones entre tots els clients dels restaurants de Sant Celoni Cuina que 
durant aquest darrer mes han omplert les butlletes de participació. Els guanyadors es 
poden consultar al web www.santceloni.cat. Aquesta campanya ha tingut molt bona 
acollida i engresca el col·lectiu a continuar realitzant noves accions promocionals. 

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). 

 

Nova campanya del Centre Municipal d'Esports Sot de  les Granotes  
75% de descompte en la inscripció i sorteig d’un Sm artbox entre els nous 
usuaris 

El Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes fa una promoció per a noves 
inscripcions amb un 75% de descompte de l'import de la matrícula. A més, entre els 
nous inscrits se sortejarà un Smartbox.  Aquesta promoció és vàlida fins el 27 de 
gener.  

Més informació a recepció, o a Internet: 
www.ufecbloc.cat 
www.facebook.com/UFECsantceloni 

 

 

 
 


