
 

 
NOTA DE PREMSA   
Dijous 11 de desembre de 2014 
 
 

• Més de 25.000 visitants a la Fira de Nadal de Sant Celoni. Els comerços i 
els restaurants valoren molt positivament aquest esdeveniment que ha 
superat la previsió de públic 
 

• El temporal de vent provoca moltes incidències a Sant Celoni. 
L’Ajuntament recomana a tothom de revisar les cobertes dels habitatges i 
altres elements que hagin pogut quedar afectats 
 

• Curs gratuït de Socorrisme en instal·lacions aquàtiques de 370 hores. 
Places disponibles. Apunta-t’hi!  

 
• Del 15 al 19 de desembre, venda d'entrades per anar amb autocar al 

Teatre La Passió Olesa a veure  Fang i Setge, el musical de 1714. La 
sortida organitzada per l’Ajuntament tindrà lloc el dia 11 de gener a la 
tarda 

 
• Visita comentada a l’exposició Blues, pintures de Núria Rossell aquest 

diumenge a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella. Blues recull les darreres 
obres de Núria Rossell que es podran veure a la Rectoria Vella fins al 18 
de gener de 2015 
 

• El col·lectiu 08470 amb la col·laboració de moltes entitats, ciutadans i 
Ajuntament es mobilitzaran aquest cap de setmana per la Marató de TV3 
 

 
 
Més de 25.000 visitants a la Fira de Nadal de Sant Celoni   
Els comerços i els restaurants valoren molt positivament aquest esdeveniment 
 
El dissabte 6 i el diumenge 7 Sant Celoni va acollir la cinquena edició de la Fira de 
Nadal, una oportunitat per mostrar als visitants la varietat i la qualitat de l’oferta 
comercial de la vila, que enguany aplegava més de 110 parades amb una gran 
diversitat de productes per aquestes festes. Durant aquests dos dies, els carrers del 
centre de Sant Celoni es van omplir amb les més de 25.000 persones que van venir a 
passejar, comprar i gaudir de la cuina aprofitant les ofertes i descomptes dels 
restaurants de Sant Celoni Cuina. 
 
A més, la Fira oferia un ampli programa d’activitats pensat per a tots els públics, que 
va tenir molt èxit: es van servir més de 800 gots de caldo, els llits elàstics i els jocs 
gegants van fer les delícies dels més petits, que també varen gaudir de les passejades 
en poni i carruatge, els tallers de pessebres, animacions infantils... 
 
Avui a Punt 7 Ràdio s’ha fet el sorteig dels 9 sopars que els restaurants de Sant Celoni 
Cuina oferien a totes aquelles persones que fessin alguna compra a la Fira. Les 
persones guanyadores han estat: 



 
- Angolo. Claudi Gómez Marés. 
- Aroma. Juan Ramon Garcia López. 
- El Cruce. Joaquim Millet Lajustícia. 
- El Rebost. Raül Giró Salvatierra. 
- Els Avets. Josefina Avellaneda Martí. 
- La Llar. Lluís Garriga Paituvi. 
- La Parra. Alba Serra Pascual. 
- Syrah. Maria Anguita. 
- Ventidue. Ana Sanuy. 

 
 

El temporal de vent provoca moltes incidències a Sant Celoni  
L’Ajuntament recomana a tothom de revisar les cobertes dels habitatges i altres 
elements que hagin pogut quedar afectats 

L’episodi de ventades del passat dimarts 9 de desembre arreu de Catalunya i de forma 
singular als dos Vallesos, i concretament a Sant Celoni, van produir nombroses 
incidències amb afectació a la seguretat de la via pública, majoritàriament per caiguda 
d’arbres i elements de coronació de cobertes (teules, xemeneies, antenes, coberts de 
lucernari, etc.) i la intervenció urgent de les colles municipals, Policia Local i Bombers.   
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va activar el Pla Bàsic Municipal en fase d’emergència i 
va comunicar als centres escolars que els infants i joves no sortissin al pati i fessin les 
seves classes en zones segures per evitar riscos. L’alerta es va fer extensiva també 
als equipaments esportius, que normalment fan les seves activitats a l’aire lliure i per 
evitar riscos es va tancar el Parc de la Rectoria Vella, els cementiris de Sant Celoni i la 
Batllòria, les pistes esportives de barri i l’accés al carril bici des de la Rectoria.  
 
Pel que fa a les incidències que va recollir la Policia local durant tot el dia 8, es pot 
parlar a grans trets d’una trentena d’arbres caiguts a camins i carrers, una dotzena 
d’avisos de teules caigudes d’edificis particulars, més de 15 comunicacions d’uralites a 
punt de caure, xapes, claraboies, guirnaldes, avís d’una desena d’antenes penjant o 
caigudes.  
 
Dimecres ja es van retirar els arbres i elements caiguts al diferents punt de la via 
pública i només quedava pendent retirar els dos arbres de la Rectoria Vella. A la 
urbanització Boscos de Montnegre es manté tallat un tram del carrer Font de Sta. 
Laura atès que hi ha dos arbres en espai privat que amenacen en caure. 
 
A diferents zones del municipi, la ventada va provocar desperfectes en punts de 
coronació de cobertes eliminant els elements en perill detectables a simple vista.  
  
En aquest sentit, l’Ajuntament recomana a  tota la ciutadania de revisar aquells 
elements dels seus habitatges i propietats que hagin pogut estar afectats per l’episodi 
de ventades per tal de comprovar la seva solidesa i màxima seguretat. 
 
 
Curs gratuït de Socorrisme en instal·lacions aquàtiques de 370 hores. Places 
disponibles. Apunta-t’hi!  
 
Socorrisme en instal·lacions aquàtiques de nivell 2 és un dels tres cursos que  
l'Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat al Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC. El 



curs és gratuït, té una durada de 370 hores i un cop superat s’obté el Certificat de 
Professionalitat. 
 
Les persones interessades en fer el curs cal que omplin aquest formulari de 
preinscripció o s’adrecin al Centre de Formació i Ocupació Sax Sala.  

A més de Socorrisme, l'Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat al Servei d'Ocupació 
de Catalunya, en el marc de la convocatòria FOAP 2014, una subvenció per 
desenvolupar dues altres accions de Formació ocupacional adreçades prioritàriament 
a persones en situació d'atur: activitats d'aprofitaments forestals i atenció 
sociosanitària de persones dependents.  
  
Quan l'Ajuntament conegui els cursos que efectivament s'impartiran, rebran la 
informació corresponent als seus interessos. Aquesta acció d'informació no garanteix, 
en cap cas, la reserva de plaça, atès que caldrà seguir un procés de selecció en base 
els paràmetres estipulats pel SOC. Els cursos que finalment es duguin a terme ho 
faran entre finals de desembre de 2014 i el juny de 2015. 

 
 
Del 15 al 19 de desembre, venda d'entrades per anar amb autocar al Teatre La 
Passió Olesa a veure  Fang i Setge, el musical de 1714  
 
La sortida organitzada per l’Ajuntament tindrà lloc el dia 11 de gener a la tarda 

Si us voleu apuntar a la sortida en autocar al Teatre La Passió d'Olesa de Montserrat 
per veure Fang i Setge, el musical de 1714, podeu fer-ho a partir de dilluns dia 15 i fins 
el dia 19 de desembre, de 10 a 13 i de 17 a 20 h al Centre Municipal d'Expressió - 
Escola de Música (c. Sant Josep, 18). El preu és de 38 € (entrada +  autocar). La 
sortida serà en autocar l'11 de gener a les 16 h, a la plaça Comte del Montseny. 

Fang i Setge, el gran musical sobre del setge de Barcelona de 1714 és una visió èpica 
i grandiosa dels fets transcendentals que van canviar la història de Catalunya. Dirigit 
per Joan Font, de Comediants, compta amb un equip d'artistes i professionals de 
primer nivell, com Salvador Brotons (música) i Marc Rosich (dramatúrgia), entre 
d'altres, i amb un repartiment de primera fila amb Lloll Beltran, Oriol Genís, Albert 
Gràcia, Pep Molina o Teresa Vallicrosa. 

 

 
Visita comentada a l’exposició Blues, pintures de Núria Rossell aquest diumenge 
a les 7 de la tarda a la Rectoria Vella 
 
Blues recull les darreres obres de Núria Rossell que es podran veure a la 
Rectoria Vella fins al 18 de gener de 2015 
 

Diumenge 14 de desembre a les 7 de la tarda hi ha programada la segona visita 
comentada per part de l’artista a l’exposició Blues, pintures de Núria Rossell a la 
Rectoria Vella.   

En paraules de l’autora, “ Blues convida a la calma, en un procés de contemplació i 
reivindicació dels blaus. El meu color és el blau. És el color del Montseny vist des del 



meu estudi, on cel i terra es fusionen amb l’infinit. És el color de la Mediterrània, amb 
blaus profunds que aporten calma i serenitat. És el color de la música, el color de la 
paraula -així ho reivindica Vinyoli- i el color de l’art. 

Blues convida a la nostàlgia, en una recerca volguda de la fragilitat, amb un clar elogi 
de la paraula escrita. Hi ha obres tan fràgils com el paper; fragments de la pròpia obra 
que se superposen -com vels- amb una doble intenció, reveladora i ocultadora a la 
vegada. Així, la creació es nodreix del dinamisme de les forces de la natura, una 
interacció entre forces que genera nova vida.” 

Horari de visita: Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre;  Diumenges i festius 
de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre; Nadal i Cap d'Any, tancat 

 
 
El col·lectiu 08470 amb la col·laboració de moltes entitats, ciutadans i 
Ajuntament es mobilitzaran aquest cap de setmana per la Marató de TV3 
 
A Sant Celoni, el col·lectiu 08470 amb la col·laboració de moltes entitats, persones a 
títol individual  i l'Ajuntament  organitza un gran nombre d'activitats per a La Marató de 
TV3, dedicada enguany a les malalties del cor. De fet, ja fa dies que s’han anat 
realitzant actes però el programa més fort arriba aquest dissabte i diumenge.  
 
DISSABTE 13 de desembre 

Al Camp Municipal d'Esports 

• De 9 a 15 h: Torneig de futbol 7, organitzat pel Club Esportiu Sant Celoni en 
què participaran una vintena d'equips de la població. 

• De 10 a 11.30 h: Esmorzar de botifarra i pa amb tomàquet i glop de vi per a 
tots els assistents. Al pàrquing del pavelló. Preu: 4 €. 

• A les 10 h: Tirades solidàries amb arc, amb premi gairebé segur per als 
participants. Organitzat pel Club Arc Sant Celoni. A la pista descoberta. 

• A partir de les 10 h: Inflable per als més petits, cedit per Jungle Park. A la 
pista descoberta. 

 Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Petita 

• A les 18 h: Quina de la Marató, amb diferents regals cedits pels comerciants 
de Sant Celoni i acompanyada per berenar solidari amb la col·laboració de les 
pastisseries de la vila. 

Al Teatre Municipal Ateneu, Sala Gran 

• A les 18.30 h: Music Performance a càrrec de l'Esplai de la Gent Gran de 
Sant Celoni que posen en escena l'espectacle Estètica, perruqueria i estilisme. 

• A les 22 h:  Music Performance. 2a sessió 

Preu: 5 €.  Venda d'entrades anticipades: dimecres 10 de desembre de 17 a 19 
h a l'Esplai; dijous  11 de desembre de 17 a 19 h a les taquilles del Teatre. 1 hora 
abans de l'espectacle a les taquilles del Teatre. 

 
DIUMENGE 14 de desembre 



A les pistes del Club Tennis Sant Celoni 

• A les 10 h: Torneig de Tennis i Padel obert a socis i no socis. Cal inscripció 
prèvia. Partits solidaris individuals i dobles de parella. Preu: 5 € 

Al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes 

Activitats en suport de la Marató de TV3. Aportació: 2 € 

• A les 10 h: AiguaGim 
• A les 11 h: Zumba 
• A les 12 h: Espíning 

 

A la plaça de la Vila 

• A les 10 h: Taller de manualitats de Nadal, organitzat per la Colla dels 
Montnegres de Sant Celoni, i Inflable petit per a la mainada, cedit per Jungle 
Park. 

• A les 10.30 h: Plantada de Gegants del poble i xocolatada amb melindros. 
Tot seguit, ballada de gegants. 

• A les 11 h: Gran joc del conill porquí, organitzat per la Colla dels Montnegres. 
Hi haurà pinxos de pernil a la caravana dels Montnegres. 

• A les 11.30 h: Dansa Jazz, amb l'escola de dansa Marga Pastells. 
• A les 16.30 h: Gran Tòmbola de La Marató, amb regals cedits pels botiguers 

de Sant Celoni. A la caravana de la Colla dels Montnegres serviran brou per 
fer passar el fred. 

• A les 19 h: Pesada dels Galls de La Marató, Batucada amb els timbalers dels 
diables de Sant Celoni, Sorteig del llit "Biturbo 2" i Cloenda de festes amb 
la Ballada del Drac de Vilardell dels Diables de Sant Celoni. 

 

 


