
 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 27 de febrer de 2014 
 
 

• Més comparses i més participació a la rua de Carnav al d’aquest dissabte 
a Sant Celoni  
 

o Atenció al nou itinerari de la rua que sortirà de l a plaça de la Creu  
o El Ball a l’Ateneu per als joves ja ha venut més de  450 entrades 

anticipades 
o 400 persones ompliran la plaça amb el Ball de Gitan es 
o A la Batllòria: rua, desfilada, sopar i ball per a tothom! 
o Recordeu: un mantó a cada balcó!  
o Indicacions en cas de pluja! 

 
• Resposta de la delegada del Govern a l’alcalde de S ant Celoni  

• Diversitat d’actes pel Dia Internacional de les Don es a Sant Celoni i la 
Batllòria. El ple va aprovar una moció conjunta en contra de la reforma de 
la Llei de l’avortament del govern central 

• Prou!!! s'endú el Sant Celoni Sona! Concurs 2014. E l premi consisteix en 
l'enregistrament d'un EP de 5 temes a un estudi de gravació professional 

 
• Continuen les jornades de portes obertes als difere nts centres educatius 

del municipi 
 
• Tres exalumnes de l'IES Baix Montseny premiats pels  excel·lents resultats 

a les Proves d'Accés a la Universitat 
 

• Ordre del dia del Ple Municipal de dijous 27 de feb rer de 2014 
 

 
Més comparses i més participació a la rua de Carnav al d’aquest dissabte a Sant 
Celoni  
 
Atenció al nou itinerari de la rua que sortirà de l a plaça de la Creu  
El Ball a l’Ateneu per als joves ja ha venut més de  450 entrades anticipades 
400 persones ompliran la plaça amb el Ball de Gitan es 
A la Batlloria: rua, desfilada, sopar i ball per a tothom! 
Indicacions en cas de pluja! 

La rua de Carnaval d’aquest any a Sant Celoni amplia el nombre de comparses i de 
participació: 12 comparses amb més de 800 participants ompliran de color i alegria els 
carrers de la vila. Cal tenir present el nou recorregut de la rua  que començarà a 2/4 
de 7 de la tarda, al c. Major (entre el c. Santa Tecla i la ctra. Vella amb la concentració 
de comparses. A 3/4 de 7,  en aquest mateix punt, arribada del Carnestoltes. A les  7 
arrencarà la Rua de carnaval que seguirà el següent itinerari: ctra. Vella, c. Sant Martí, 



pl. Comte del Montseny, c. Campins, c. Abat Oliba, c. Santa Fe, c. Torras i Bages, pg. 
Rectoria Vella, c. Esteve Cardelús i pàrquing del pavelló.  

Una vegada s’arribi al pàrquing del Pavelló, Fi de rua i animació musical. Les persones 
que no formin part d’una comparsa, però  que vulguin participar a la rua, ho han de fer  
darrere la carrossa del rei Carnestoltes, que comptarà amb els personatges de Bocs i 
Cabres de Sant Celoni.  

 

A les 9 del vespre, al Pavelló Municipal d'Esports tindrà lloc el Sopar i ball de 
comparses i a les  11 de la nit, al Teatre Municipal Ateneu Ball de disfresses per a 
joves, amb DJ.  

 
El Ball a l’Ateneu per als joves ja ha venut més de  450 entrades anticipades 
 
Pel que fa al ball de disfresses per a joves amb DJ a l’Ateneu, la venda anticipada 
d’entrades acaba avui i el mateix dissabte 1 de març, a partir de les 11 de la nit se’n 
vendran a les taquilles del teatre Ateneu. De moment ja se n’han venut més de 450.  
Valen 5 euros i cada persona en pot comprar un màxim de 5.  
 
La normativa vigent estableix, entre d’altres,  la limitació d’accés dels menors. En 
aquest cas, a les festes populars promogudes per l’Ajuntament es recorda que el 
menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult. 
  
Durant el ball hi haurà servei de bar i guardarroba a càrrec de l’entitat Casal 
Independentista Quico Sabaté.  
 
 
400 persones ompliran la plaça amb el Ball de Gitan es 
 
El tradicional Ball de Gitanes comptarà aquest any la participació d’unes 400 persones:  
146 de la Colla del Filferro (39 parelles de petits i 34 parelles de grans);  197 de la 
Colla del Ferro (6 colles amb un total de 98 parelles + 1) i 28 músics, diablots, 
cavallers, presentadors...  
 
A 3/4 d'11 del matí, al Casal d'avis l'Esplai sortirà la Cercavila de Gitanes fins a la 
 plaça de la Vila. Seguirà aquest itinerari: c. Balmes, c. Germà Emilià, C. Major, ctra. 
Vella, c. Sant Pere, c. St. Josep, c. Sant Martí, c. Major,  pl. de l'Església , c. Major i pl. 
de la Vila. 
 
A les 12 del migdia, a la plaça de la Vila tindrà lloc la solemne entrada a la plaça de la 
Vila del Capità de Cavalls, el Vell i la Vella i els Diablots. Tot seguit, i després dels 
tradicionals discursos, inici del Ball de Gitanes de Sant Celoni amb els balladors de la 
Colla del Ferro i de la Colla del Filferro, acompanyats per la Principal del Ferro. 
Començaran la ballada a plaça amb el Ball d'Homenatge que el desaparegut Joan 
Serra va idear juntament amb en Jaume Arnella. 
 
 
Diumenge a la tarda, Ball de disfresses infantil  
 
A partir de les 6 de la tarda a la Sala Gran de l’Ateneu, ball de disfresses infantil, amb 
Carles Cuberes i Cia, un espectacle d'animació cent per cent musical i en directe, de 
caire familiar, fresc i festiu. Consisteix en un reguitzell de cançons i danses de tota 
mena i de creació pròpia, que van des la rumba al funky, passant per l'ska i el rock'n 
roll. Un espectacle ple de ritme i de festa, amb la força d'una banda trepidant de 3 o 4 
músics en directe. Tothom disfressat!! 



 

A la Batllòria: rua, desfilada, sopar i ball per a tothom! 

A la Batllòria, el Rei Carnestoltes anirà  acompanyat de tres comparses. Sortirà a 2/4 
de 7 de la tarda de dissabte seguint l’itinerari següent: sortida de la cantonada entre el 
c. Breda i c. Les Escoles, c. Les Escoles c. Montnegre, c. Vall del Llor, c. Tordera, c. 
Lluís Companys, c. Pàmies, ctra. Vella, c. Major, c. Montnegre fins a l'escola.  
Tot seguit, al pati de l'escola Montnegre, desfilada de disfresses. A partir de les 9 del 
vespre, al menjador de l'escola Montnegre, sopar de carmanyola i a 2/4 d'11 de la nit, 
allà mateix, Ball amb o sense disfressa! amb DJ. Fanson Músic per a totes les edats. 
 
 
Indicacions en cas de pluja! 

 
En cas de pluja, la rua de Carnestoltes de Sant Celoni programada pel dissabte 1 de 
març s’ajornarà fins l’endemà, diumenge 2 de març, seguint el mateix horari: 

• A 2/4 de 7 de la tarda. Concentració de comparses (mateix lloc de 
concentració) 

• A les 7 de la tarda. Sortida de la rua (mateix itinerari) 
• Seguidament, al pàrquing del pavelló, fi de rua amb animació 

musical i lliurament de premis 
L’organització decidirà si s’ajorna o no la rua el mateix dissabte 1 de març, a les 6 de 
la tarda.  
 
Pel que fa a la resta d’actes programats, del dia 1 i 2 de març, es duran a terme tal i 
com estan previstos. Només queda per decidir- de fet es decidirà aquesta tarda- el dia 
i hora que es faria la rua a la Batllòria en cas de pluja. 
 
RECORDEU: un mantó a cada balcó!!!  La venda de man tons es fa a les botigues 
Tretze Vents, Vetes i Fils, Àngels i Didal Blau.  

 

Tota la informació: www.santceloni.cat/carnaval  

 

 
 
Resposta de la delegada del Govern a l’alcalde de S ant Celoni   

La delegada del Govern a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna ha respost a les 
explicacions que li demanava l’alcalde Joan Castaño davant la presència de dos 
agents de la guàrdia civil que, segons diferents veïns, prenien nota de les estelades 
penjades als balcons dels edificis de la plaça de la Vila fa unes tres setmanes. A la 
seva carta, Llanos de Luna explica que "la primera sorpresa per aquest deplorable 
intent de tergiversació de la realitat" és ella mateixa i que “les Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat, no estan per perdre el temps amb actuacions que ni tan 
sols serien sancionables administrativament”.   

Segons s’explica a la carta, “una patrulla de la Guàrdia Civil del post de 
Canovelles, vestits d’uniforme, es trobaven a Sant Celoni portant a terme 
activitats relacionades amb el resguard fiscal de l ’Estat.”  La delegada del Govern 
també fa constar que “la pròpia Guàrdia Civil ha desmentit enèrgicament  els fets”.  

Carta de la delegada del Govern 



 

Diversitat d’actes pel Dia Internacional de les Don es a Sant Celoni i la Batllòria  

El ple va aprovar una moció conjunta en contra de l a reforma de la Llei de 
l’avortament del govern central 

La commemoració del Dia Internacional de les Dones d’enguany se centrarà en 4 
activitats repartides en dos dies: divendres 7 i dissabte 8 a Sant Celoni i la Batllòria.  
 
La sensibilització dels més petits hi serà present amb Contes per la igualtat, a càrrec 
de Clara Ribatallada, a 2/4 de 6 de la tarda del divendres dia 7, a la biblioteca de 
l’Escola Montnegre de la Batllòria. Al mateix espai, però a partir de les 8 del vespre, 
tindrà lloc el sopar de dones, que en la seva tercera edició consolida el format de 
conversa amb una dona amb reconeguda trajectòria de servei de la comunitat. 
Després de l’àpat de carmanyola, hi haurà ball.  
 
La Biblioteca l’Escorxador acollirà el mateix divendres 7 de març a partir de les 7 de la 
tarda, Elles, recital poètic i musical a càrrec de Jaume Catalayud i Vicente Monera, 
sobre textos de Clementina Arderiu, Rosa Leveroni i Maria Mercè Marçal. El vessant 
reivindicatiu més incisiu tindrà lloc però, el dissabte  a la plaça de la Vila de Sant 
Celoni, tant el matí com a la tarda, mitjançant diverses accions teatralitzades de 
denúncia de la temuda reforma de la llei de l’avortament.  
 
A Sant Celoni, la PIEG – Plataforma d’Iniciatives per a l’Equitat entre Gèneres-, 
configurada per persones a títol individual o en representació d’entitats, ha promogut 
els actes del programa intentant aplicar un ventall atractiu i animant que Ajuntament i 
associacions centrin les programacions en la temàtica, per donar més força als 
missatges i fer-los arribar més àmpliament.  
 
El dia de les dones se celebra a nivell internacional al voltant del dia 8 de març, amb 
l’objecte de palesar l’essencial paper de la dona a tots els nivells, estimular els 
processos cap a la plena equitat entre sexes i denunciar tot allò que la impedeixi. 
Enguany, la reforma de la llei de l’avortament que promou el govern central, centrarà 
gran part del debat de fons.  
 
Precisament tots els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Celoni (PSC, CiU, CUP 
i ICV-EUiA) van aprovar al ple de 30 de gener, una moció conjunta contra la nova Llei 
de l'avortament que pretén aprovar el govern del Partit Popular. Segons el text de la  
moció, “aquesta reforma en cap cas respon a una millora de la llei de 2010, sinó que 
només satisfà els postulats ideològics i morals del Partit Popular i dels sectors més 
conservadors, reforçant el paper de les dones com a reproductores i mares cuidadores 
i, per això, ens oposem frontalment a la seva aplicació”. El text afegeix “aquesta 
reforma pot obligar de nou a, o bé avortar en d’altres països, o bé practicar 
avortaments de risc i insegurs per a la salut, especialment en el cas de les dones que 
no tinguin recursos.”  Es tracta d’un “atemptat contra la democràcia atès que 
restringeix els drets i les llibertats de les dones”. 
 
Els partits locals van fer una crida a la societat en el seu conjunt per a la mobilització i 
la reforma contra el PP i per a la defensa d'un avortament lliure i es van comprometre 
a mantenir i reforçar accions d’informació i educació en l’àmbit municipal per promoure 
“la capacitat de decisió de la dona sobre el seu cos, mitjançant una formació afectivo-
sexual oberta i sense prejudicis.” 
 

 
Prou!!! s'endú el Sant Celoni Sona! Concurs 2014  
 
El premi consisteix en l'enregistrament d'un EP de 5 temes a un estudi de 
gravació professional 



A la Sala Petita de l'Ateneu, quatre bandes van tocar dissabte passat com a finalistes 
del Sant Celoni Sona! Concurs 2014: Something about May, Adrià Draper, Fifteen 
days i Prou!!!. Aquest concurs, que des de 2007 ha fet passar a grups com British 
Bacon, Le Pim Pam Pum, Twisted Nails, May Chronicles, Flying renos, La Banda del 
Panda i Els Sulfitos per un estudi de gravació a enregistrar 5 temes i endur-se'ls cap a 
casa, aquest cop ha estat per Prou!!! que, amb un estil molt definit, guitarres 
gruixudes, baixos distorsionats i una bateria que camina, saben on van i com arribar-
hi. Amb un directe contundent, un bon so i bona posada en escena, combinat amb la 
contundència i densitat del repertori i la mobilitat i simpatia del front-man, Prou!!! es va 
posar el jurat a la butxaca, que van definir la seva cançó Miau com el seu hit, i el grup 
com una grata sorpresa. 

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

Continuen 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 

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 

 
 
 
Tres exalumnes de l'IES Baix Montseny premiats pels  excel·lents resultats a les 
Proves d'Accés a la Universitat  
 
Óscar Mañas, Joaquim Motger i Agustín Rugiero, tots  tres exalumnes de 
l'Institut, van obtenir una nota en les Proves d'Ac cés a la Universitat per sobre 
del 8'920 sobre 10 

El Joaquim Motger, l'Óscar Mañas i l'Agustín Rugiero, exalumnes de l'institut que 
actualment estan cursant el primer curs a la universitat, han estat guardonats pel 
Programa Ajuts Universitaris en una cerimònia que va tenir lloc dissabte 22 de febrer al 
Palau de la Música de Barcelona. Es tracta d'un programa de la Fundació Catalunya-la 
Pedrera, de la Fundació de Catalunya Caixa i consisteix en un ajut de 1000 euros als 
alumnes que han obtingut les millors notes en els Proves d'Accés a la Universitat. 
Aquest any la nota de tall per poder rebre l'ajut era de 8'920 sobre 10. El programa és 
en col·laboració amb l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca del 
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

Moltes felicitats a tots tres! 

 

 



 
 
 
 
Ordre del dia del Ple municipal  
Sessió extraordinària del dia 27 de febrer de 2014  

 
 

1. Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Sant Celoni. 
 
2. Aprovació, si escau, de l’acord per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia 
local, contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. 

 

 

 


