
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 20 de febrer de 2014 
 
 

• Sant Celoni es prepara pel Carnaval i les Gitanes! Ja es veuen els primers 
mantons als balcons!  

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 a un preu de 5 euros.  

Presentació del lèxic Gitanes del Vallès. Una colla de mots de ball de 
plaça a Sant Celoni, dimecres 26 a les 20 h a la Sala Petita de l’Ateneu  

• Els 4 grups finalistes del concurs Sant Celoni Sona  2014, aquest dissabte 
a la final! Adrià Draper, Fifteen days, Somthing ab out May i Prou!!, 
tocaran a la gala final a partir de les 11 de la ni t a la Sala Petita de l'Ateneu 

 
• Comencen les jornades de portes obertes als diferen ts centres educatius 

del municipi 
 

• Una alumna de l’Institut Baix Montseny guanya la Pr imera Olimpíada de 
filosofia de Catalunya. Judith Prat, de 1 r de Batx illerat va guanyar la 
prova que girava entorn el tema Per a què serveix la Filosofia  
 

• Presentació de la novel·la, Defensors de la terra,  escrita a quatre mans 
entre Ramon Gasch i Andreu González 
 

• Pluja de mandonguilles 2, darrer film  del cicle de cinema infantil en català 
a Sant Celoni que tanca amb un nou èxit de públic 

 
• Sant Celoni envia terra de la llera del Pertegàs pe r plantar el roure del 

Tricentenari 
 

Sant Celoni es prepara pel Carnaval i les Gitanes! Ja es veuen els primers 
mantons als balcons!  

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 a un preu de 5  euros  
 
Presentació del lèxic Gitanes del Vallès. Una colla de mots de ball de festa a Sant 
Celoni, dimecres 26 a les 20 h a la Sala Petita de l’Ateneu  
 
La festa de Carnaval i el Ball de Gitanes de Sant Celoni ja ha engegat motors! De fet, 
des de fa uns dies els mantons han començat a lluir a alguns aparadors i balcons i la 
Colla del Ferro ha fet una crida perquè a partir d’aquest diumenge 22 i fins el 2 de 
març, tot el poble ompli la festa de color posant un mantó a cada balcó. La venda de 
mantons es fa a les botigues Tretze Vents, Vetes i Fils, Àngels i Didal Blau.  

 



 
 
Pel que fa al ball de disfresses per a joves amb DJ a l’Ateneu, començarà a les 11 de 
la nit i s’allargarà fins les 5 de la matinada. Les entrades, a 5 euros, es vendran 
anticipades del 25 al 27 de febrer, de 19 a 20 h, a les taquilles del Teatre Municipal 
Ateneu (entrada per carretera Vella). Cada persona podrà comprar un màxim de 5 
entrades de les 900 que es posaran a la venda.  
 
Hi haurà servei de bar i guardarroba a càrrec de l’entitat Casal Independentista Quico 
Sabaté.  

Tota la informació: www.santceloni.cat/carnaval  

 
Presentació del lèxic Gitanes del Vallès. Una colla  de mots de ball de plaça a 
Sant Celoni  
 
Gitanes del Vallès. Una colla de mots de ball de pl aça és el primer recull de 
vocabulari que s’edita sobre el ball de gitanes del  Vallès  i s’emmarca en les 
activitats de col·laboració amb les entitats del pr ograma del Voluntariat per la 
llengua. 
 
El dimecres 26 de febrer a les 20 hores a la Sala Petita de l’Ateneu es presentarà el 
lèxic Gitanes del Vallès. Una colla de mots de ball de plaça. Durant l’acte, els alumnes 
dels Cursos de Català per a Adults, després d’un treball exhaustiu, presentaran un 
recull de diferents escrits relacionats amb el vocabulari editat i amb la Colla de Gitanes 
de Sant Celoni.  
 
A continuació, la Colla del Ferro i l’orquestra Principal del Ferro de Sant Celoni faran 
una demostració de la Ballada de Gitanes que se celebrarà el diumenge 2 de març a la 
plaça de la Vila.  
 
Gitanes del Vallès. Una colla de mots de ball de plaça és el tercer lèxic en format de 
tríptic editat pel CNL del Vallès Oriental i relacionat amb la cultura popular. Els dos 
anteriors, Diables del Vallès Oriental. Una colla de mots de foc i de festa i Gegants del 
Vallès Oriental. Una colla de mots de festa i majestat, se centraven, respectivament, 
en la tradició dels diables i en la dels gegants. En tots tres casos el lèxic específic no 
apareix en una llista, sinó integrat en un text que, en el cas del ball de gitanes, descriu 
el desenvolupament d'una ballada de gitanes, amb els personatges que hi intervenen, 
la indumentària, els tipus de balls, la música, els passos... 
 
S’ha elaborat amb l’assessorament de membres de les colles i antics balladors i ha 
estat revisat pel Termcat. El lèxic inclou il·lustracions de Carles Puche i una introducció 
de Llorenç Solà, president de l’Agrupació de les Colles del Ball de Gitanes del Vallès. 
 
 
Els 4 grups finalistes del concurs Sant Celoni Sona  2014, aquest dissabte a la 
final!  
 
Adrià Draper, Fifteen days, Somthing about May i Pr ou!!, tocaran a la gala final a 
partir de les 11 de la nit a la Sala Petita de l'At eneu 

Aquest dissabte a partir de les 11 de la nit a la Sala Petita de l’Ateneu començarà la 
gala final del Concurs Sant Celoni Sona! que servirà per escollir el guanyador. Els 4 
grups finalistes del concurs que organitza l'Ajuntament de Sant Celoni per promoure 
els grups de música amateurs o semiprofessionals del Baix Montseny són: Adrià 
Draper, Fifteen days, Somthing about May i Prou!!.  

 



El premi del concurs consisteix en l'enregistrament, masterització i edició d'un EP, 5 
temes, a un estudi de gravació professional. 

Els 4 grups tocaran seguint aquest ordre: 

• cap a les 23h, Adrià Draper  (àudio) 
• Cap a les 00h, Fifteen days  (àudio) 
• cap a la 1h, Somthing about May  (àudio) 
• cap a les 2h, Prou!!  (àudio) 

 
Comencen les jornades de portes obertes als diferen ts centres educatius del 
municipi  
 
Les escoles donen a conèixer les seves instal·lacions als possibles nous alumnes i les 
seves famílies 

Aquesta setmana comencen les jornades de portes obertes als centres escolars del 
municipi per donar a conèixer les escoles als possibles nous alumnes i a les seves 
famílies. Aquest és el calendari facilitat pels mateixos centres: 

Centre Escolar Data Hora 

Col·legi La Salle Dissabte 22 de febrer De 10 a 13 h 

Col·legi Cor de Maria Dissabte 22 de febrer D'11 a 13 h 

Institut Baix Montseny Dimarts 25 de febrer De 18 a 20 h 

Institut Escola La Tordera Dimecres 26 de febrer A les 15.30 h 

Escola Montnegre (La Batllòria) Dimecres 5 de març De 15 a 16.30 h 

Escola L'Avet Roig Dissabte 8 de març De 10.30 a 13 h 

Escola Josep Pallerola i Roca 
Dijous 13 de març De 9.30 a 11.30 h 

Divendres 14 de març De 15.15 a 17 h 

Escola Soler de Vilardell Dissabte 15 de març D'11 a 13 h 

 
 
Una alumna de l’Institut Baix Montseny guanya la Pr imera Olimpíada de filosofia 
de Catalunya  
 
Judith Prat, de 1 r de Batxillerat va guanyar la pr ova que girava entorn el tema 
Per a què serveix la Filosofia  
 
L’alumna celonina de l’Institut Baix Montseny, Judith Prat, ha guanyat la I Olimpíada de 
Filosofia de Catalunya que va tenir lloc dissabte dia 15 de febrer al Col·legi de Doctors 
i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. La prova girava entorn el 
tema Per a què serveix la Filosofia i hi estaven convidats tots els centres de 
secundària de Catalunya, inscrivint-hi un màxim de dos alumnes, tant de 1r com de 2n 
de Batxillerat. L’Institut Baix Montseny hi va estar representat per Judith Prat, alumna 
de 1r de Batxillerat que va fer una magnífic paper. 
  
La prova consistia en realitzar una dissertació al voltant del tema de la utilitat de la 
filosofia i els alumnes disposaven d’una 1h 30 minuts per desenvolupar per escrit 
aquesta dissertació. En total hi van participar 33 alumnes, la majoria de 2n de 
Batxillerat, de totes les modalitats (tant de ciències com de l’humanístic i social).  
 
 
 
 



 
Després d’una taula rodona on es va reivindicar el paper de la filosofia en una societat 
tan complexa com l’actual, es van anunciar el veredicte del jurat. Aquest va destacar, 
de la dissertació de la Judit, l’ordre de la seva exposició, l’amplitud amb el que havia 
tractat el tema i la seva particular visió de la qüestió proposada.  
 
Ara la Judit tindrà l’oportunitat de participar en l’Olimpíada Filosòfica d’Espanya, que 
tindrà lloc a Salamanca els dies 25 i 26 d’abril. El guanyador d’aquest certamen podrà 
participar en l’Olimpíada Internacional.   
 

 

 

Presentació de la novel·la, Defensors de la terra,  escrita a quatre mans entre 
Ramon Gasch i Andreu González  

Aquest divendres 21 de febrer a les 20 h a la Biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni 
tindrà lloc un nou Tast de llibres amb la presentació de Defensors de la terra,  escrit a 
quatre mans per Ramon Gasch i Andreu González. L’acte l’organitzen conjuntament la 
Biblioteca i la llibreria celonina Alguer 7. 

 
 
Pluja de mandonguilles 2, darrer film  del cicle de cinema infantil en català a Sant 
Celoni que tanca amb un nou èxit de públic  
 
Aquest dissabte es projectarà el darrer film del 9è cicle del cinema infantil en català a 
Sant Celoni, Pluja de mandonguilles 2, que tancarà una programació que novament ha 
aconseguit atraure un nombrós públic: de moment, ja hi ha passat prop de 800 
persones.  
 
La darrera sessió, aquest dissabte, serà com sempre 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. 
 
Consulteu tot el cicle: www.santceloni.cat/document.php?id=12050 
 
 
 
Sant Celoni envia terra de la llera del Pertegàs pe r plantar el roure del 
Tricentenari  

L'Ajuntament de Sant Celoni ja ha enviat un saquet amb terra del municipi, 
concretament de la llera del Pertegàs, per al roure del Tricentenari que es plantarà 
amb terra de tots els indrets de Catalunya a la muntanya de Montserrat. Aquest acte 
tindrà lloc el 2 de març i s'organitza com a part de la commemoració del Tricentenari 
1714-2014. Els promotors de l'activitat consideren que el roure del Tricentenari vol 
representar la voluntat de ser d’un poble i té per objectiu recordar a les generacions 
futures el compromís del passat amb el futur.  

 
 


