
 

 
NOTA DE PREMSA   
Dijous 18 de desembre de 2014 
 
 

• La Biblioteca l’Escorxador compleix 15 anys! I avui se celebra amb una 
tarda plena d’activitats 

 
• Festes de Nadal, cap d’any i reis a Sant Celoni i la Batllòria:  

o L’Ajuntament programa activitats culturals totes les tardes com a 
dinamització comercial  

o Es  trasllada la Festa de Cap d’Any a la plaça de la Vila perquè hi 
càpiga tothom! 

o Alumnes de l’escola Pallerola donaran la benvinguda als Reis 
després de la cavalcada enguany amb més elements i participants  

o Les escoles municipals de música i teatre ja tenen a punt les seves 
actuacions tradicionals  
 

• L’Ajuntament posa en marxa la campanya “Regala Cultura, regala 
Ateneu”  www.santceloni.cat/alateneu 
 

• La Batllòria està de Festa major! Dissabte durant tot el dia, 6a Fira 
Nadalenca de l’Esperança  www.santceloni.cat/labatlloria 

 
• Sorteig, tió i inflables a la campanya de Nadal del Mercat municipal 

 
• La Policia Local deté un jove celoní per tràfic de drogues 

 
• La Marató de TV3 recapta 23.340 euros a Sant Celoni! 

 
 
 
 
 
La Biblioteca l’Escorxador compleix 15 anys!  
Avui se celebra amb una tarda plena d’activitats 
 
L'antic escorxador de Sant Celoni és des de fa 15 anys la seu de la biblioteca 
municipal. Durant aquest temps, la Biblioteca l’Escorxador s’ha convertit en un 
equipament de referència al municipi, amb una mitjana diària de 360 visites, 260 
préstecs i aconseguint que un 68 % de la població tingui el carnet d’usuari. 15 anys 
han servit per molt, i avui dijous 18 d’octubre tindrà lloc l’acte de celebració! Tothom hi 
està convidat!  
 
 

Sala infantil (a partir de les 17.30 h): 
Estudi de dansa Margarita Ponce 
Escola de dansa Esther Cortés 



Escola de dansa Contrajazz Marga Pastells 
Gospel & Música Moderna Sant Celoni 

Sala d'adults (a partir de les 18 h): 
Darío Roa - Exhibició de RUBIK 
Paca Rodrigo - Veu cantada 
Víctor del Árbol: autor de capçalera de la biblioteca - Lectura d'un relat inèdit sobre la 
Biblioteca l'Escorxador 
Óscar Sotillos - Creació literària 
Pau Gener - Creació literària 
Sessió de micro obert 
Sonart Escola de música 

Cloenda (a les 21 h): 
Alexandra Ortiz i Lluís Codina - Performance El llibre oblidat 
Aperitiu a càrrec d'El Racó d'en Marc 

 
 
 
Festes de Nadal, cap d’any i reis a Sant Celoni i la Batllòria 
 
L’Ajuntament programa activitats culturals totes les tardes com a dinamització 
comercial 
 
Sant Celoni dóna el tret de sortida a les activitats de Nadal i Reis amb la proposta 
d’activitats de tarda amb l’objectiu de garantir una programació cultura per a infants i 
famílies i alhora contribuir a la dinamització comercial. La proposta s’inicia el proper 
divendres 19 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de l’Església amb la 
cantada de nadales dels alumnes de 1r d’ESO del col·legi Cor de Maria i els alumnes 
de 5è de primària del Col·legi La Salle.  El dissabte 20 de desembre, hi haurà un 
cercavila de gegants i una cantada de Nadales amb els cantAires de Sant Celoni. El 
dimarts 23 de desembre, els nens i nenes podran participar en el taller de muntar tions 
que organitzen els joves de l’associació esportiva i cultural de l’Institut Baix Montseny, 
en la fira de quatre jocs de precisió, en el caga tió del mercat municipal. El dimecres 24 
de desembre, els Bocs i cabres organitzen la història del Tió, amb cercavila d’animació 
i caga tió al carrer Major de Dalt.  
 
Les activitats continuaran a partir del 27 de desembre, al matí, amb inflables davant el 
Mercat Municipal i a la tarda, un taller de circ. El diumenge 28, amb cinema infantil a 
l’Ateneu, el dilluns 29 de desembre amb jocs gegants i el dimarts 30 de desembre amb 
una gran festa infantil per preparar el Cap d’any de manera original i divertida. Amb 
l’espectacle “les dotze van tocant” els nens i nenes podran fer dos collarets, barrets i 
paperines, assajar les dotze campanades amb crispetes de colors, i ballar amb el 
punxadisc i les animadores. 
 
A partir del 2 de gener l’animació infantil de Rah_mon Roma i el circuit de karts i 
inflables es combinaran amb l’arribada dels carters Reials. A partir del 2 de gener 
arribaran els patges reials i s’instal·laran al campament situat a la Torre de la Força 
fins el 4 de gener on recolliran cartes cada dia de 2/4 de 6 de la tarda a les 8 del 
vespre. L’Agrupament escolta i guia Erol ambientarà l’espai de la Torre de la Força 
perquè els carters reials Martina i Ermenter puguin recollir totes les cartes dels nens i 
nenes. 
 
 



Trasllat de la Festa de Cap d’Any a la plaça de la Vila perquè hi càpiga tothom!  

Enguany, la gran festa de cap d’any es trasllada a la plaça de la Vila amb la voluntat 
que tothom pugui gaudir de la festa! L’any passat es van exhaurir les 1.300 entrades 
del pavelló en menys d’una hora i com que l’aforament  del pavelló és limitat, des de 
l’Ajuntament es promou una festa popular a la plaça de la Vila perquè tothom qui tingui 
ganes de passar-ho bé i ballar una estona hi pugui participar.  A partir de 2/4 d’1 el DJ 
Ramon, punxarà música remember  i a 2/4 de 3 i fins les 5 de la matinada el DJ 
Marvin, oferirà música més actual. A la plaça hi haurà servei de bar, a càrrec de la 
Penya Barcelonista Sant Celoni, i s’han considerat totes les mesures de seguretat i 
prevenció que requereix la normativa: seguretat privada amb coordinació i amb el 
suport de la policia local, serveis mèdics de Creu Roja, control perquè no s’accedeixi 
amb llaunes, petards, ni vidre, sanitaris i estufes de carrer en alguns punts de la plaça. 
En cas d’inclemències meteorològiques, l’activitat no es podrà canviar d’ubicació per 
motius de seguretat i control d’aforament. També hi ha la possibilitat de gaudir de 
sopar i ball de cap d’any amb el grup Què Tal? A l’Ateneu de Sant Celoni organitzat 
per l’Esplai de la Gent Gran.   

Alumnes de l’escola Pallerola donaran la benvinguda als Reis després de la 
cavalcada amb més elements i participants  
 
La cavalcada dels Reis Mags d’Orient arribarà a Sant Celoni a les 6 de la tarda i 
després de fer un recorregut per diferents carrers de la vila, arribaran a la plaça de la 
Vila pels volts de les 7 de la tarda, on nens i nenes de l’escola Josep Pallerola, 
representant a tots els infants celonins,  els donaran la benvinguda.  Aquest any, la 
cavalcada creix amb nous elements i persones participants; comptarà amb els 
timbalers i diables de Sant Celoni, l’agrupament Erol, l’associació de dansa espiritual 
del ventre, el club patinatge artístic i la colla de geganters de Sant Celoni. Per motius 
de seguretat els caramels només es tiraran des del final de la cavalcada. 

 
Les escoles municipals de música i teatre ja tenen a punt les seves actuacions 
tradicionals  
Les escoles de música i teatre del Centre Municipal d’Expressió ja tenen a punt les 
activitats tradicionals d’aquestes dates:  L’Audició de Nadal amb la participació dels 
grups de teatre i dels conjunts instrumentals, aquesta activitat es farà el dimarts 23 de 
desembre a les 8 del vespre. I el Concert de Sant Esteve  el dia 26 a les 12 del migdia, 
on tots els cors de l’escola, des dels més petits fins als més grans, interpretaran un 
bon assortiment de nadales.  
 
 
També podrem gaudir del concert coral de Nadal que la coral Briançó de Sant Celoni i 
la Coral Cardedeuenca de Cardedeu faran el proper dissabte 27 de desembre, a 3/9 
de 9 del vespre a l’església parroquial. Finalment durant el mes de gener hi ha 
programades unes altres dues activitats ben atractives: diumenge, 4 de gener a les 7 
de la tarda, Concert de Cap d’Any- Festival de Valsos, amb l’Orquestra Simfònica del 
Vallès i organitzat per l’Ateneu de Sant Celoni i el cap de setmana del 17 i 18 de 
gener, Peter Pan, reestrena del gran èxit de Rebrot Teatre. 

www.santceloni.cat/nadal 

  



 

L’Ajuntament posa en marxa la campanya “Regala Cultura, regala Ateneu” 
 
Es promou la venda entrades de la nova programació de primavera com a 
obsequi nadalenc  
 
Regalar entrades per anar al Teatre Municipal Ateneu com a obsequi nadalenc és la 
proposta que l’Ajuntament de Sant Celoni fa per aquestes festes. La campanya 
“Regala Cultura, regala Ateneu” ofereix la possibilitat de comprar entrades de la nova 
cartellera prevista de febrer a juny i presentar-les dins un bonic sobre regal.  
  
Berto Romero, Marlango, Clinc de la companyia Pep Bou, La Colònia... i moltes 
propostes més que podeu consultar a www.santceloni.cat/alateneu   
 
El preu de l’entrada dels espectacle és de 10 € i si es vol es pot comprar també el pack 
Teatre i forquilla que inclou el sopar i l’entrada a restaurants de Sant Celoni Cuina per 
25 € o a pizzeries per 19 €; excepte l’espectacle CLINC! Que té un preu únic de 3 €. 
 
On es poden comprar?  
Qui vulgui regalar Ateneu pot dirigir-se al Centre Municipal d’Expressió fins dimecres 
24 de desembre de 10 a 13 h i de 17 a 20 h;  els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre  i  4 
de gener de 17 a 22 h a la Biblioteca l’Escorxador;  dissabte 3 de gener de 10 a 13 h 
també a la Biblioteca i dilluns 5 de gener al Centre Municipal d’Expressió de 10 a 13 i 
de 17 a 20 h. 
 
 
 
La Batllòria està de Festa major!  
Dissabte durant tot el dia, 6a Fira Nadalenca de l’Esperança 
 
Del 18 al 22 de desembre, la Batllòria està de Festa Major. Els actes es distribueixen 
en diferents places i carrers del poble i l’envelat està situat al carrer de les escoles, 
davant la pedra de la Pau. Dissabte, tindrà lloc la 6a Fira Nadalenca de l’Esperança 
amb  un important nombre de parades nadalenques, parades artesanals i de 
manualitats, escudellada popular, xocolatada, tómbola, concerts... i activitats per a tots 
els públics a la plaça de l’Església i al carrer Major.  
 
Podeu consultar el programa a www.santceloni.cat/labatlloria 
 
 
 
 
Sorteig, tió i inflables a la campanya de Nadal del Mercat municipal 
 
El Mercat Municipal ha engegat la campanya de Nadal proposant a tots els seus 
clients i clientes de participar a un sorteig de 10 paneres personalitzades (10 
talonaris amb 100 euros en vals de compra). El sorteig tindrà lloc dissabte dia 20 a les 
13 h.  
 
El dimarts 23 de desembre a les 6 de la tarda, el Mercat Municipal convida a tots els 
infants a fer cagar el tió.  
 



I el dissabte 27, al carrer Campins, inflables gratuïts per a la mainada, de 10.30 a 
13.30 h. 
 
I durant aquest Nadal, amplien els horaris d’obertura per facilitar les compres als 
seus clients: . 

- Dilluns 22 de desembre: de 8 a 14 h i de 17 a 20 h 
- Dimarts 23 de desembre: de 8 a 14 h i de 17 a 20 h 
- Dimecres 24 de desembre: de 8 a 18 h 
- Dimarts 30 de desembre: de 8 a 14 h i de 17 a 20 h 
- Dimecres 31 de desembre: de 8 a 16 h 

 
 
 
La Policia Local deté un jove celoní per tràfic de drogues 

La Policia Local va detenir diumenge a la tarda un jove de 21 anys d'edat, veí de Sant 
Celoni, que es trobava en un parc venent marihuana a altres joves. El jove portava una 
motxilla amb 527 grams de marihuana. Després d’un seguiment i comprovació dels 
fets, la Policia Local va procedir a la seva detenció per un presumpte delicte contra la 
Salut Pública (tràfic de drogues). El detingut ha passat a disposició del Jutjat de 
Guàrdia de Granollers juntament amb la droga comissada. 

 
 
La Marató de TV3 recapta 23.340 euros a Sant Celoni! 
 
El col·lectiu 08470 ha coordinat totes les activitats a la vila, i agraeix les aportacions i 
col·laboracions de l’Ajuntament, comerços, escoles, grups diversos, indústries, 
particulars, entitats esportives... que han ajudat a aconseguir novament un gran 
recapte a Sant Celoni: 23.340 euros. 
 
També fan saber que al sorteig del “biturbo” va sortir premiat el número 995, a nom de  
Roger de Santa Maria de Palautordera. 
 

Marató 2014 - concepte Import 
A.G.G.L'ESPLAI St. Celoni 3.630,00 €
AMPA Avet Roig 324,40 €
Biblioteca L'Escorxador (venda llibres i CD's) 340,30 €
Cafè Solidari 64,75 €
Carn de Poltre - panera 70,00 €
Club Tenis Montnegre - Pàdel 165,70 €
Colla Bastonera Quico Sabaté 50,00 €
Colla Montnegres activitats diverses 924,55 €
Controls Tensió Arterial 157,36 €
Creu Roja 13,30 €
Donatius Varis 2.514,09 €
Esmorzars 110,00 €
Futbol 7 - Club Esportiu Sant Celoni 1.036,10 €
Galls - (Què pensen els galls?) 1.240,70 €
Gegantó 7,11 €



Globus 169,04 €
Inflable 166,90 €
Loteria 2.130,00 €
Marxa per La Marató 2.628,55 €
Moto Club St. Celoni - park motor  3.192,89 €
Quina de La Marató 1.312,90 €
Sant Celoni canta per La Marató 1.270,00 €
Sorteig Biturbo  634,00 €
Tir amb arc St. Celoni 68,80 €
Tómbola 658,00 €
Vòlei St. Celoni 300,00 €
Xocolatada 160,56 €

Total 23.340,00 € 
 
Tots els actes van comptar amb el patrocini de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
A aquesta quantitat també cal afegir els 359,60 euros que el Centre Municipal 
d'Esports Sot de les Granotes va recaptar amb les seves activitats esportives. 
 
 
 


