
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 13 de febrer de 2014 
 
 

• Ja s’acosta el Carnaval i el Ball de Gitanes! Dillu ns vinent comencen les 
inscripcions a la Rua i la venda d’entrades al sopa r-ball al Pavelló: del 17 
al 21 de febrer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Le s entrades pel Ball de 
disfresses per a joves a l’Ateneu es vendran del 25  al 27 de febrer a les 
taquilles del Teatre 

• S’obre el període de presentació d’obres al concurs  Històries mòbils  per a 
joves de 14 a 29 anys 

• Inauguració de l’exposició sobre els primers 50 any s del futbol a Sant 
Celoni, 1913 – 1965, aquest dissabte a la Rectoria Vella  
 

• L’Ajuntament i la Diputació instal·len un plafó d’i nformació turística a 
l’estació de tren 
 

• Places disponibles a tres cursos de l’oferta munici pal de formació 
trimestral al Sax Sala: Fotografia aplicada a la vi da quotidiana, 
horticultura ecològica i iniciació al llenguatge de  signes. Apunta-t'hi 

• Iniciades les actuacions de millora de la seguretat  al Mercat municipal 
Sant Martí 

• 17 arbrissons amb ascendents monumentals de la col· lecció Martí Boada 
al Món Sant Benet  

• 170 persones entre alumnes i famílies de l'Escola d e Música assisteixen al 
Liceu a veure La petita Flauta màgica  
 

• Frozen. El regne del cel , pel·lícula d’aquest dissabte dins el cicle de 
cinema infantil en català a Sant Celoni 

 

Ja s’acosta el Carnaval i el Ball de Gitanes!   

Dilluns vinent comencen les inscripcions a la Rua i  la venda d’entrades al 
sopar/ball al Pavelló: del 17 al 21 de febrer a l’O ficina d’Atenció Ciutadana  

Les entrades pel Ball de disfresses per a joves a l ’Ateneu es vendran del 25 al 27 
de febrer a les taquilles del Teatre  
 

La festa de Carnaval i el Ball de Gitanes de Sant Celoni ja s’acosten! Tot està previst 
perquè dissabte 1 de març arribi el Carnestoltes, aquest any a la plaça de la Creu i des 
d’allà comenci la rua de comparses amb participació individual o amb comparsa. 



Precisament dilluns vinent 17 de febrer comencen les inscripcions de les comparses a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  

Cada comparsa ha d’estar formada com a mínim per 15 persones i ha de tenir 2 
responsables majors de 16 anys; un d’ells com a cap de comparsa. L’Ajuntament 
aporta 3 € per persona - per finançar part de les despeses de les disfresses i dels 
guarniments de la comparsa- i 70 € per carrossa.  

En el moment de la inscripció a la rua cal saber el nombre de components de la 
comparsa, si es portarà música i carrossa. En cas de voler-se quedar a sopar i al ball 
al Pavelló, caldrà pagar 5 € per persona. 

El Fi de la Rua amb música per a tothom i  el lliurament dels premis del concurs de 
comparses tindrà lloc al pàrquing del Pavelló. Es premiarà com sempre  a la més 
original, la més animada i la més elaborada, amb 200 euros cada una. El jurat estarà 
format per un membre de cada comparsa inscrita i persones vinculades a les arts 
escèniques i visuals. 

Pel sopar- ball que es farà al Pavelló  es podran comprar els tiquets del 17 al 21 de 
febrer a l'OAC (pagament amb targeta). L’horari és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i  
dilluns i dimecres de 17 a 19 h. 

La venda d’entrades del Ball de disfresses per a joves que es farà a l’Aten eu tindrà 
lloc del 25 al 27 de febrer de 19 a 20 h a les taquilles del Teatre Municipal Ateneu 
(entrada per carretera Vella). 

Tota la informació: www.santceloni.cat/carnaval  

 

 
S’obre el període de presentació d’obres al concurs  Històries mòbils  per a joves 
de 14 a 29 anys  

L’Ajuntament de Sant Celoni i la Biblioteca l'Escorxador promouen per segon any el 
concurs de foto-microrelats per a joves a Sant Celoni Històries Mòbils que combina les 
noves tecnologies i la creació literària. 

Els joves, de 14 a 29 anys, podran presentar una història curta, un foto-microrelat amb 
paraules i imatges. Cada microrelat haurà de constar de: 

• Fotografies: un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies. Cada fotografia portarà 
com a peu de foto, o inclosa dins la mateixa fotografia, la part del microrelat 
que li correspongui, i en format PDF. 

• Paraules: un mínim de 9 i un màxim de 169 paraules. 

Els treballs s'hauran d'enviar, abans de les 12 de la nit del diumenge 13 d’abril al 
correu concurs.histories.mobils@gmail  i es penjaran al facebook de la biblioteca on se 
sotmetran a votació popular. A més de la votació popular també hi haurà un jurat 
professional que emetrà el veredicte final. El jurat valorarà les obres tenint en compte 
les seves característiques en relació als següents criteris: 

1. Interès artístic i originalitat: 40 % 
2. Qualitat d'imatge: 20 % 
3. Qualitat d'escriptura: 20 % 
4. Resultat de la votació al Facebook: 20 % 



Els autors seleccionats en primer i segon lloc, per a cada categoria rebran com a 
premi: 

• 1r premi: Tauleta tàctil, tablet 
• 2n premi: llibre electrònic, e-book 

Es poden consultar les bases a:  bibliotecasantceloni.blogspot.com o 
facebook.com/lescorxador 
 
 
 
Inauguració de l’exposició sobre els primers 50 any s del futbol a Sant Celoni, 
1913 – 1965, aquest dissabte a la Rectoria Vella  
 
La Rectoria Vella inaugurarà aquest dissabte a les 7 de la tarda l’exposició “Centenari 
del futbol a Sant Celoni. 1913-1965, els primers 50 anys”. Es tracta d’un recull 
d’imatges que il·lustren el primer mig segle de vida d’un club que avui encara continua 
ben actiu. L’exposició es podrà visitar fins el 6 d’abril.  
 
El primer equip de futbol el van fundar el 1913 un grup de joves inquiets que amb els 
pocs recursos econòmics que tenien van poder llogar un camp de dimensions 
reduïdes al sot de les Granotes. A aquests inicis els segueix una etapa en què l’esport 
està en mans de les societats recreatives, entre el 1917 i el 1926. L’any següent, el 
1927 recupera la independència i neix la Unió Sportiva de Sant Celoni.  El 1939, 
després dels estralls de la Guerra Civil, es va tornar a organitzar l'entitat esportiva i es 
va reconstruir el camp de futbol. L’exposició segueix el fil de la història fins el 1965 
amb informació sobre els diferents èxits esportius aconseguits.  
 
S’han programat dues visites comentades a càrrec de Gregori Muñoz, Martí Canet, 
Joan Costa, Jordi Novell i Josep M. Abril. Seran els dissabtes 8 i 22 de març a les 6 de 
la tarda. 
 
 
L’Ajuntament i la Diputació instal·len un plafó d’i nformació turística a l’estació 
de tren  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de Barcelona han instal·lat un plafó 
d’informació turística a la sortida de l’estació de tren.  Aquest nou plafó presenta 
plànols i informació d’interès turístic del municipi, del Parc Natural del Montseny i del 
Parc del Montnegre i el Corredor. L’estació de tren és un punt d’arribada de persones  
que volen conèixer la nostra vila i accedir als espais naturals que ens envolten. Aquest 
nou punt informatiu pretén doncs, millorar l’acollida d’aquests visitants. 
 
 
Places disponibles a tres cursos de l’oferta munici pal de formació trimestral al 
Sax Sala 
 
Fotografia aplicada a la vida quotidiana, horticult ura ecològica i iniciació al 
llenguatge de signes. Apunta-t'hi!  

Dins l'oferta municipal de formació permanent, Sax Sala està a punt de començar tres 
cursos on encara hi ha places lliures. Es tracta de Fotografia aplicada a la vida 
quotidiana, horticultura ecològica i iniciació al llenguatge de signes. 

Fotografia aplicada a la vida quotidiana  
Pensat amb doble finalitat: aprendre a treure-li el màxim profit a la nostra càmera 
digital i descobrir diferents eines d'Internet per retocar imatges (pàgines com pixlr, pick 
monkey...) i poder compartir-les online amb altres persones (facebook, flickr, àlbums 
picassa...) mitjançant càmera, mòbil, tablet, etc 



Horari: divendres de 19 h a 21h (6 sessions) 
Cal que les persones participants tinguin correu electrònic i càmera fotogràfica digital o 
mòbil de darrera generació. 
A càrrec d'Anna Rodríguez, fotògrafa. 
Més info 

Horticultura ecològica  
Introducció als principis de disseny i cultiu de l'horticultura ecològica: bases teòriques, 
bases tècniques, maneig del sòls i l'aigua i control de plagues i malalties, així com les 
eines de planificació per al disseny. 
Horari: divendres de 18h a 21h (5 sessions). 
A càrrec de Paco Cerviño, enginyer agrònom i màster en agricultura ecològica. 
Més info 

Curs d'iniciació a la llengua de signes catalana  
Curs per aprendre la llengua de signes catalana i apropar-nos a la realitat de les 
persones sordes. 
Horari: dimarts de 19h a 21h 
(10 sessions). 
Més info 

 
Informació i inscripcions a Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny (c. Montserrat, núm. 28). Sant Celoni. Tel. 93 867 41 75. 
formacio@santceloni.cat 

 

Iniciades les actuacions de millora de la seguretat  al Mercat municipal Sant Martí  

Aquesta setmana han començat els treballs de millora de la seguretat al Mercat 
municipal Sant Martí. Durant el mes aproximat que durarà l’actuació, s’instal·larà noves 
portes de seguretat, i es posarà nous sistemes de detecció d’incendis al soterrani, així 
com  altres elements per ampliar la seguretat de les persones usuàries i de les que 
treballen a l’equipament. 
 
El projecte, promogut per l’Ajuntament, ha estat redactat pels serveis tècnics 
municipals en col·laboració amb l’Associació de paradistes. 
 
L’aparcament del mercat romandrà tancat al públic alguns dies, en funció de l’evolució 
de les obres.   
 
 
17 arbrissons amb ascendents monumentals de la col· lecció Martí Boada al Món 
Sant Benet  

17 arbrissons fills d’arbres monumentals de la col·lecció creada pel Dr. Martí Boada en 
el marc del projecte “Museu del Bosc” de l'Ajuntament de Sant Celoni, s’han plantat al 
Món Sant Benet. Es tracta d’arbres amb una elevada significació cultural, històrica, 
natural i simbòlica que a partir d’ara creixeran a recer del monestir i per a gaudi dels 
visitants.  

 
El setembre de 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Celoni i la Universitat Autònoma de Barcelona (a través de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals) per a l’establiment d’un viver a Sant Llorenç de Vilardell, un 
viver d’arbres provinents d’un banc de llavors d’arbres monumentals recopilades pel 
Dr. Martí Boada. L’objectiu d’aquest viver és disposar, en un futur, d’aquests 
exemplars per a les zones expositives vives del Museu del Bosc.  

 



Els treballs d’avivament de llavors provinents d’arbres monumentals ha permès 
disposar d’un viver singular, amb més de 150 exemplars d’uns 70 ascendents diferents 
reservats per al Museu del Bosc. A banda de conservar alguns exemplars més per a la 
reposició de marres, es disposa d’un nombre considerable d’exemplars sobrants (uns 
340). Per tal de posar en valor aquests exemplars sobrants, s’ha considerat oportú 
oferir una col·lecció Al Món Sant Benet, per tal de garantir-ne la conservació i 
divulgació entre els seus visitants. Aquesta col·lecció consta de 17 arbrissons amb 
ascendents monumentals.  

 
La Fundació Catalunya-La Pedrera protegeix el patrimoni natural i el paisatge 
mitjançant l’adquisició i la gestió sostenible d’espais d’interès, el suport a projectes de 
conservació de la natura i l’educació ambiental. Món Sant Benet és un dels 
equipaments de la Fundació amb una oferta cultural, turística i de lleure d’una gran 
singularitat. 
 
 
170 persones entre alumnes i famílies de l'Escola d e Música assisteixen al Liceu 
a veure La petita Flauta màgica  

Unes 170 persones, entre alumnes i famílies de l'Escola de Música de Sant Celoni van 
anar aquest diumenge 9 de febrer al Liceu per veure La petita Flauta màgica. La 
sortida s'emmarcava en l'estudi que els alumnes de 4 a 7 anys estan fent al voltant 
d'aquesta òpera. Els alumnes han estat durant un mes descobrint i coneixent els 
secrets de la Flauta màgica. El treball fet a l'aula s'ha vist complementat amb la visita 
al Liceu per assistir a aquesta versió de la flauta màgica adaptada per als més petits. 

El treball culminarà la darrera setmana de febrer, quan un dels personatges de 
l'espectacle visitarà l'escola. 

 
Frozen. El regne del cel, 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  Frozen. El regne del gel. La sessió és 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 acabarà el  22 de febrer amb Pluja de mandonguilles 2.  
 
Consulteu tot el cicle: www.santceloni.cat/document.php?id=12050 
 
 
 


