
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 30 de gener de 2014 
 

• Sant Celoni omple l’Ateneu amb una oferta àmplia i variada de teatre, 
música i dansa.  Entre els grups professionals, act uarà 
Gospelians&Gràcia,  Blaumut, Camut Band, la Iaia am b Montserrat 
Carulla, i Enrique Telleria entre altres. S’engega la promoció “Teatre i 
forquilla” per gaudir d’un espectacle i un sopar a un dels restaurants de 
Sant Celoni Cuina, a 15 i 20 euros 
 

• Inici de les obres al carrer Major per millorar l’e ix comercial central del 
municipi 
 

• Reunió de la Comissió executiva de l’Oficina d’Habi tatge del Baix 
Montseny 
 

• Sant Celoni busca nous voluntaris per atendre el no mbre creixent de 
projectes de voluntariat educatiu  
 

• L’Oficina de turisme de Sant Celoni obté el certifi cat de qualitat SICTED 
 

• S'allarga una setmana el període d'inscripció al co ncurs SantCeloniSona 
pels grups de música del Baix Montseny. Fins el 6 d e febrer 
 

• Espectacle de música tradicional catalana amb ritme s pop aquest 
diumenge a l’Ateneu dins la programació familiar 
 

• 218 celonins i celonines han participat al sorteig “anar a la deixalleria té 
premi”  
 

• Epic. El món secret, pel·lícula d’aquest dissabte dins el cicle de cinem a 
infantil en català a Sant Celoni   
 

• La Colla de Geganters a la Trailwalker solidària!  
 
 

Sant Celoni omple l’Ateneu amb una oferta àmplia i variada de teatre, música i 
dansa  
 
Entre els grups professionals, actuarà Gospelians&G ràcia,  Blaumut, Camut 
Band, la Iaia amb Montserrat Carulla, i Enrique Tel leria entre altres  
 
S’engega la promoció “Teatre i forquilla” per gaudi r d’un espectacle i un sopar a 
un dels restaurants de Sant Celoni Cuina, a 15 i 20  euros 
 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha presentat un programa ampli i variat per omplir el 
Teatre Municipal Ateneu de teatre, música i dansa des del febrer al juny. Segons va 
explicar ahir la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, “disposem d’un bon 



equipament, l’Ateneu, i el que volem és omplir-lo d e contingut, engrescant a 
nous públics, apropant més gent a la cultura” .  La programació combina 3 
propostes: la programació professional amb noms com Gospelians&Gràcia,  Blaumut, 
Camut Band, la Iaia amb Montserrat Carulla, i Enrique Telleria, entre altres, la rica 
producció local d’arts escèniques i la programació familiar iniciada fa pocs mesos i que 
ha aconseguit moure un nombrós públic.   
 
Durant la roda de premsa de presentació, es va comptar amb la presència de dos 
representants de la programació professional, concretament de Karol Green  i de 
Vassil Lambrinov de Blaumut. Tots dos van elogiar les qualitats del Teatre Municipal 
Ateneu, amb qui d’alguna manera s’hi senten vinculats. Karol Green, que portarà una 
coral de gospel formada per més de 130 persones, va recordar el seu pas per Sant 
Celoni ara fa uns mesos “quan havíem de preparar les actuacions al programa  de 
TV3 Oh happy day, i ens vau acollir amablement”. El grup Blaumut va fer una 
estada d’una setmana a l’Ateneu a principis de gener per preparar la gira de concerts a 
teatres i auditoris.  En aquest sentit, Vassil Lambrinov va afirmar  que “tot el que 
estem fent ara es pot dir que és gràcies a l’Ateneu , a Sant Celoni, per això 
actuar-hi serà una mica com estar a casa“.  
 
 
Teatre i forquilla, nova oferta cultural i gastronò mica 
 
A més, aquest any l’Ajuntament i el col·lectiu Sant Celoni Cuina han engegat una nova 
iniciativa vinculada a la programació A l’Ateneu. Es tracta de “Teatre i forquilla”,  uns  
packs que ofereixen la possibilitat de gaudir d’algun dels espectacles i al mateix temps 
anar a sopar a un dels restaurants del col·lectiu per un preu de 15 euros a les pizzeries  
o 20 euros a la resta d’establiments.  
 
En aquest sentit, Joan Masó, en representació de Sant Celoni Cuina, va presentar 
Teatre i forquilla  com “una proposta que té molt recorregut i que se suma a 
l’oferta iniciada amb èxit amb la programació infan til”. Masó va agrair el suport 
“inestimable de l’Ajuntament al col·lectiu Sant Cel oni Cuina que té menys d’un 
any de vida però moltes ganes de fer coses”.   Júlia de la Encarnación per la seva 
banda, va insistir en els bons resultats que es poden aconseguir amb  “el treball 
conjunt entre el sector públic i privat, entre ajun tament i diferents sectors 
econòmics del municipi”.  

La programació professional compta amb 6 espectacles de gran qualitat: música de la 
mà dels Gospelians&Gràcia dirigits per Karol Green, Enrique Telleria i Tango a Sis i 
els Blaumut amb el seu disc El Turista; pel que fa a teatre s’ha programat Iaia! de la 
Montserrat Carulla i  Red Pontiac del Poliorama. La dansa arribarà de la mà de Camut 
Band amb l’espectacle Big Drums.   

La producció local d’arts escèniques continua ben viva  i es comptarà amb l’actuació 
de Rebrot Teatre, Troca Teatre, Escola de dansa Esther Cortés i Els Atrevits de 
l’Esplai de la Gent Gran.  La programació familia  portarà el primer diumenge de mes 
un espectacle de qualitat pensat per a totes les edats.  

Les entrades es posaran a la venda a partir de dilluns, 3 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 i una hora abans de cada espectacle a les taquilles del 
Teatre. Els paks de Teatre i Forquilla també es poden adquirir als restaurants de Sant 
Celoni Cuina. 
 

Tota la informació a: www.santceloni.cat/alateneu  
 
 

Inici de les obres al carrer Major per millorar l’e ix comercial central del municipi  
 



La setmana vinent començaran les obres d’urbanització del carrer Major, en el tram 
comprès entre la plaça Comte del Montseny i el carrer Sant Martí. L’objectiu és donar 
continuïtat al recorregut dels vianants des del carrer Major fins al carrer Major de Dalt, 
mitjançant una plataforma continua i millorar de forma substancial l'eix comercial 
central del municipi. Les obres tenen una durada d’uns 4 mesos. 
 
Mentre durin les obres s’intentarà en tot moment garantir el pas dels vianants i sempre 
que sigui necessari, se senyalitzaran itineraris alternatius. L’obra s’executarà en dues 
fases:  la primera tindrà una durada prevista de tres mesos i no afectarà el trànsit rodat 
del carrer Sant Martí; la segona fase, amb una durada prevista d’un mes, obligarà a 
tallar la circulació del carrer sant Martí a l’alçada del carrer Balmes. Oportunament ja 
s’informarà de les afectacions a la mobilitat.  

 
 
 

Reunió de la Comissió executiva de l’Oficina d’Habi tatge del Baix Montseny  
 
Aquesta setmana s’ha reunit la Comissió executiva de l’Oficina d’Habitatge del Baix 
Montseny formada per representants de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, 
Llinars del Vallès i Arbúcies. Durant la trobada, s’ha presentat el Resum executiu 2013 
de l’Oficina d’Habitatge que presta servei a 16 municipis i a una població de més de 
62.000 persones.  
 
Enguany destaca la tramitació directa per part de l’Oficina dels ajuts per a evitar la 
pèrdua de l’habitatge: 45 expedients tramitats de prestacions d’urgència e special 
en la vessant de pagament de rebuts impagats de lloguer i d’ajuts per a accedir a un 
habitatge a persones desnonades fruit d’una execució hipotecària o un desnonament. 
Destaca també el nombre prestacions per al pagament del lloguer , 450 expedients 
tramitats,  fet degut a que des de l’any 2010 no hi havia convocatòria d’aquest ajut per 
a nous sol·licitants.  
 
Els membres de la comissió executiva van acordar per aquest any, seguir treballant 
conjuntament per apropar els serveis d’habitatge als ciutadans del Baix Montseny. 
 
 
Sant Celoni busca nous voluntaris per atendre el no mbre creixent de projectes 
de voluntariat educatiu  
 
Al llarg d’aquest curs 2013 - 2014, s’estan ampliant els projectes de voluntariat 
educatiu de Sant Celoni que tenen per objectiu millorar l’èxit educatiu dels alumnes i 
promoure la cohesió social i per aquest motiu es fa una crida perquè s’hi apuntin 
voluntaris. L’increment de projectes s’explica per la bona acollida que ha tingut la 
proposta als centres educatius del municipi i al gran nombre de persones 
compromeses a millorar el benestar d’aquells que necessiten més oportunitats. 
Actualment es compta amb 42 voluntaris que atenen a 241 aprenents.  
 
Aquest curs, es continua amb 4 projectes ja iniciats en cursos anteriors: 
 

- Acompanyament escolar amb voluntaris de Càritas Par roquial : Des de fa 2 
cursos, una quinzena de voluntaris duen a terme, una tarda a la setmana, 
acompanyament escolar a 40 infants i joves en situació desafavorida. L’objectiu 
de l’activitat és ajudar els alumnes a millorar la seva autoestima i les seves 
habilitats personals, mitjançant un acompanyament, en petit grup, en l’execució 
de les tasques escolars. 
 

- Cursos d’àrab de l’associació Al Madaa Horitzons : Des del curs passat 8 
voluntàries ensenyen l’ àrab, a tots els infants del municipi que desitgin 
aprendre un idioma que parlen milions de persones i que és la llengua oficial de 
països emergents. Enguany, els cursos compten amb més de 60 alumnes que 



assisteixen als 3 grups d’àrab al col·legi La Salle per a infants de 1r a 6è de 
primària i un nou grup a la biblioteca per a joves de 1r  i 2n d’ESO. 

 
- Suport a les aules d’ensenyaments inicials : Des de fa 6 anys, diverses 

persones voluntàries han donat i donen suport dins les aules d’ensenyaments 
inicials en l’aprenentatge de la lectoescriptura. 
 

- Voluntariat a la comunitat adreçat a alumnes de l’I nstitut Baix Montseny : 
Des del curs passat, els alumnes de 3r d’ESO que cursen l’assignatura 
d’educació per a la ciutadania tenen la possibilitat de col·laborar com a 
voluntaris amb una entitat de caire social com l’associació neurològica, 
diverses escoles del municipi, el centre de dia... El projecte s’inicia amb la 
participació d’11 alumnes que col·laboren a diverses entitats. 

 
 
Aquest curs, s’han iniciat 3 nous projectes:  
 

- Acompanyament lector a l’escola Soler de Vilardell : L’objectiu del projecte 
és acompanyar a infants, amb pocs recursos familiars, en el descobriment del 
gust per la lectura, en la millora de la comprensió lectora i en l’aprofitament de 
les oportunitats que els ofereix l’entorn per promoure el seu desenvolupament 
personal. El projecte s’ha iniciat amb 4 voluntaris i 4 alumnes i es dur a terme a 
la biblioteca L’Escorxador. 
 

- Suport a l’aula a l’escola bressol municipal El Bla uet : El projecte vol 
promoure que estudiants del ram de l’educació puguin adquirir experiència 
professional fent de voluntaris de suport a les aules de l’escola bressol, en 
horari de tardes. S’ha iniciat amb un voluntari. 

 
- Acompanyament escolar a l’Escola d’adults : L’objectiu del projecte és 

ajudar, als alumnes que més ho necessiten, en l’execució de les tasques 
escolars, estimular l’àmbit de l’expressió i comprensió oral i escrita, adquirir i 
consolidar els hàbits d’estudi i augmentar les seves expectatives envers 
l’estudi. El projecte s’ha iniciat amb una voluntària i tres aprenents. 

 
 
Per ser voluntari o voluntària es necessita disposar d’una hora mínima setmanal de 
dedicació. A canvi s’aconsegueix, a més de viure una vivència personal única, 
experiència acreditada amb una certificació de l’Ajuntament i formació al costat dels 
professionals dels centres educatius. Les persones interessades s’han d’adreçar a 
l’àrea d’Educació de l’Ajuntament, a la Rectoria Vella 93 864 12 13, o bé, enviar un 
correu electrònic a educacio@santceloni.cat. 
 
 
 
 
 
 
L’Oficina de turisme de Sant Celoni obté el certifi cat de qualitat SICTED  
 
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni ha obtingut el certificat de qualitat SICTED, 
Sistema integral de Qualitat Turística en Destinacions.  El certificat té una validesa de 
dos anys, si bé s’ha d’actualitzar anualment, i acredita que les destinacions i/o 
empreses que en disposen ofereixen un nivell de qualitat i millora continuada 
equiparable; treballen per incrementar constantment l’índex de satisfacció i de fidelitat 
de qui fa turisme i s’impliquen amb compromís ferm, en el desenvolupament turístic. 
 
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni ha implantat el sistema integral previst per 
SICTED i ha superat satisfactòriament l’auditoria externa que avalua la correcta 



implementació. Durant el primer trimestre del 2014 es farà l’acte oficial de lliurament 
del distintiu que en aquesta darrera edició l’han obtingut 43 establiments, entre altres, 
l’empresa celonina Daema Aventura. 
 

 
S'allarga una setmana el període d'inscripció al co ncurs SantCeloniSona pels 
grups de música del Baix Montseny. Fins el 6 de feb rer!  

Fins el 6 de febrer s'ha decidit allargar 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 poden fer on line, a través del formulari disponible a 
aquest enllaç, 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 poblacions següents: Breda, 
Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Montseny, Riells i 
Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, 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. 

 
Espectacle de música tradicional catalana amb ritme s pop aquest diumenge a 
l’Ateneu dins la programació familiar  
 
Continua la promoció del del col·lectiu Sant Celoni  Cuina lligada a la 
programació familiar: per cada dos menús d’adult, 1  menú infantil de regal 
presentant dues entrades a l’espectacle 
 
Diumenge 2 de febrer la música tradicional catalana amb ritmes pop de la mà de Les 
2princesesbarbudes arribaran a l’Ateneu amb l’espectacle Cançons i rimetes 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.  
 

Cançons i rimetes és un espectacle de “música baixeta interpretat amb instruments de 
joguina. Música baixeta perquè es fa amb instruments petits, sense piles i que no 
sonen fort. Baixeta perquè la gaudeixin petits i grans. Baixeta perquè és senzilla i 
minimalista. Baixeta perquè és artesanal i de producció numerada.” 

Les 2princesesbarbudes fan una interpretació personal de la música tradicional 
catalana, recollida en el llibre Folklore de Catalunya - Cançoner per Joan Amades. 
Amb ritmes pop revisiten cançons de joc, de treball, de bressol, romanços i cantarelles 
tradicionals catalanes. 

Continua la promoció del Sant Celoni Cuina 
 
I per dinar, presentant dues entrades, el col·lectiu Sant Celoni Cuina continua amb una 
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 
 
 

218 celonins i celonines han participat al sorteig “anar a la deixalleria té premi”  

Amb l'objectiu de promoure l'ús de les deixalleries i fomentar la recollida selectiva, el 
Consorci per la gestió dels residus del Vallès Oriental va organitzar un sorteig entre 
tots els usuaris de les deixalleries durant les festes nadalenques. “Anar a la deixalleria 
té premi” era el nom del concurs al que han participat més de 2.300 usuaris en total.  
De les 25 deixalleries de la comarca, Sant Celoni ha estat la segona amb més 
participació, 218 persones, només superada per Sant Antoni de Vilamajor. Cada 
deixalleria ha atorgat un premi i en el cas de Sant Celoni l’ha aconseguit Rosa Maria 
Vallvey Montseny. El premi consisteix en material per a la recollida selectiva, així com 
productes fets amb materials reciclats, bosses per anar a comprar, carmanyoles, gots 
per a festes. 

 
Epic. El món secret, pel·lícula d’aquest dissabte dins el cicle de cinem a infantil 
en català a Sant Celoni   
 
Aquest dissabte dins el 9è cicle del cinema infantil en català a Sant Celoni, es 
projectarà Epic. El món secret. La sessió es projecta a les 16.15 h a les sales del 
cinema Ocine de Sant Celoni (ctra. Olzinelles, s/n, Altrium) i el preu únic de l’entrada 
és de 4,20  euros. 
 
El Cinema Infantil en Català (CINC) l’organitza el Departament de Cultura de la 
Generalitat i els Cinemes Ocine de Sant Celoni. 
 
El cicle seguirà el 8 de febrer amb Doraemon i Nobita Holmes al misteriós Museu del 
Futur,  el 15 de febrer amb Frozen. El regne del gel i el  22 de febrer amb Pluja de 
mandonguilles 2.  
 
Consulteu tot el cicle: www.santceloni.cat/document.php?id=12050 
 

 
La Colla de Geganters a la Trailwalker solidària!  

La Colla de Geganters de Sant Celoni, en motiu del 50 aniversari dels gegants,  han 
decidit apuntar-se a fer la Trailwalker el proper 26 d’abril,  un esdeveniment  esportiu i 
solidari organitzat per Intermon Oxfam. Es tracta de fer un recorregut a peu  de 100 
quilòmetres, d’Olot a Sant Feliu de Guíxols,  en equips de 4 persones més 2 de suport, 
en un màxim de 32 hores i la Colla de Geganters s’ha proposat de fer-ho amb el 
gegantó. 

Per poder-hi participar, cada equip  ha de recaptar 1.500 euros  a base de donacions 
que es destinaran als projectes d’Intermon Oxfam de lluita contra la pobresa i la 
injustícia. Per aquest motiu fan una crida per recollir aportacions econòmiques, per 



petites que siguin. Només cal entrar al Facebook de la Colla de Geganters i seguir les 
indicacions! O directament al següent enllaç:  

http://trailwalker.oxfamintermon.org/es/equipos/ficha/BCN2014/G88/colla-de-
geganters-de-sant-celoni 

 
 


