
 

 
NOTA DE PREMSA   
Dijous 15 de gener de 2015 
 
 

• La Biblioteca l'Escorxador amplia el seu horari d’obertura  amb el matí 
dels dimarts. L’afluència de públic augmenta en totes les franges horàries 
i durant tot l’any 

 
• Comença el cicle de xerrades per pares i mares organitzat per les AMPA 

de les escoles, la Biblioteca i l’Ajuntament. De gener a juny, un cop al 
mes!  

 
• Risoteràpia, Scrapbook, Cor de dones, dibuix i pintura, el món del vi...i 

molts més tallers i cursos dins l'oferta municipal pel primer trimestre de 
2015!  Les inscripcions es poden fer per Internet a 
www.santceloni.cat/clip 
 

• Les comparses que vulguin participar a la Rua de Carnaval, que es 
preparin: inscripcions del 2 al 6 de febrer a l'Oficina d’Atenció Ciutadana 

 
• Darrer cap de setmana de l’exposició Blues, pintures de Núria Rossell a la 

Rectoria Vella 
 

• La increïble història de Peter Pan de Rebrot Teatre torna aquest cap de 
setmana a l’Ateneu amb tres representacions  
 

 
 
La Biblioteca l'Escorxador amplia el seu horari d’obertura amb els dimarts al 
matí 
 
L’afluència de públic augmenta en totes les franges horàries i durant tot l’any 

L'afluència de persones a la Biblioteca l'Escorxador creix cada dia, en franges horàries 
ben diverses i durant tots els mesos de l'any. És per aquest motiu que des de fa tres 
anys la Biblioteca està oberta tots els mesos de l'any i per aquest any 2015 s'ha decidit 
fer un pas endavant i obrir els dimarts al matí. D'aquesta manera l'horari de la 
Biblioteca a partir d'aquesta setmana és el següent: 

Horarin d'hivern: 
Matins: dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 13.30 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 20 h 

Horari d'estiu: 
Matins: dimecres de 10 a 13.30 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 



L’antic Escorxador de Sant Celoni és des de fa 15 anys la seu de la biblioteca 
municipal. Durant aquest temps, la Biblioteca 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. És una espai 
d’acollida i de trobada, participant en el programa LEXCIT: lectura per a l’èxit 
educatiu, on un grup de voluntaris donen suport a alumnes de primària per tal de 
millorar el gust per la lectura. És un espai de formació i divulgació, promovent visites 
als grups escolars, amb més de 630 infants i joves participants, fent visites a la carta 
per a entitats i col·lectius, participant en el cicle de conferències que s’organitzen des 
de les AMPA.... És també un espai de promoció, del turisme, de la història local, de la 
gastronomia local promovent els Menús literaris o participant en la tardor gastronòmica 
i espai 2.0 on les noves tecnologies estan a l’abast de tothom amb la biblioteca virtual, 
el facebook i el twitter amb més de 800 seguidors, Internet i el concurs d’històries 
mòbils per a joves, el blog... 
 
 
Comença el cicle de xerrades per pares i mares. De gener a juny, un cop al mes! 
 
Les  AMPA dels centres educatius de Sant Celoni, la Biblioteca L'Escorxador i 
l'Ajuntament de Sant Celoni han programat conjuntament un cicle de xerrades per 
pares i mares sobre l'educació dels seus fills i filles entorn aspectes acadèmics, socials 
i psíquics. Millorar la formació dels pares i mares pot contribuir a que els infants 
desenvolupin  habilitats socials, actituds i competències per respondre de forma 
satisfactòria als reptes de la vida. Aquestes xerrades estan obertes a tothom i es 
programaran  una vegada al mes des de gener fins a juny del 2015. 
 
Internet Segur és el tema de la primera que es farà avui dijous 15 de gener a les 21 h 
a la Sala Bernat Martorell organitzada per l’AMPA Avet Roig amb la participació 
d’agents del cos de Mossos d’Esquadra. 
 
 
Risoteràpia, Scrapbook, Cor de dones, dibuix i pintura, el món del vi...i molts  
més cursos i tallers dins l'oferta municipal pel primer trimestre de 2015! 

Les inscripcions es poden fer per Internet a www.santceloni.cat/clip 

Ja teniu a disposició la nova oferta de formació permanent organitzada per 
l'Ajuntament de Sant Celoni, el CLIP. De gener a març es portaran a terme diversos 
cursos, tallers o xerrades englobats en els àmbits de les tecnologies de la informació i 
la comunicació, expressió artística i altres activitats. Tota la informació està disponible 
a www.santceloni.cat/clip  des d'on també es poden fer les inscripcions. 
 

 
Les comparses que vulguin participar a la Rua de Carnaval, que es preparin: 
inscripcions del 2 al 6 de febrer a l'Oficina d’Atenció Ciutadana 

Podeu participar a la Rua individualment o formant part d'una comparsa. Qui no formi 
part d'una comparsa i vulgui participar a la Rua, es recomana anar al darrere de la 
carrossa del rei Carnestoltes. En aquest cas, no cal inscripció prèvia. 

 Comparses 



Cada comparsa ha d'estar formada per 15 persones, com a mínim, i ha de tenir 2 
responsables majors de 16 anys; un d'ells com a cap de comparsa.  
 
L'Ajuntament aportarà: 

• 3 € per persona per finançar part de les despeses de les disfresses i dels 
guarniments de la comparsa, prèvia inscripció i presentació dels justificants, un 
cop feta la Rua. Per determinar la subvenció es comptaran els membres de la 
comparsa durant la Rua. La data de termini de presentació d'aquests 
justificants és el 27 de febrer. 

• 70 € per carrossa. S'entén per carrossa un vehicle en el qual els membres de la 
comparsa puguin pujar al damunt, amb música i llums. Les mides màximes de 
les carrosses, per poder circular pels carrers són: 4 m. d'alçada, 2,50 m. 
d'amplada i 6 m. de llargada . 

En el moment de la inscripció a la Rua heu de saber: 

• El nombre de components de la comparsa, si portareu música i si portareu 
carrossa. 

• Una adreça electrònica per possibles avisos o convocatòries. 
• El nom i telèfon de la persona que formarà part del jurat. 

XIX Concurs de comparses 

Es premiarà la comparsa més original, la més animada, la més elaborada i la més 
votada, amb 150 euros cadascuna. El jurat estarà format per un membre de cada 
comparsa inscrita i persones vinculades a les arts escèniques i visuals. El lliurament 
dels premis es farà en el transcurs del Sopar de Comparses. 

La persona que formi part del jurat no participarà a la Rua i observarà i valorarà cada 
una de les comparses. Més endavant es concretarà una trobada prèvia amb els 
membres del jurat per establir criteris. 

Sopar per a les comparses. El Sopar de Comparses es farà a la pista coberta del 
Camp Municipal d'Esports, i és obert només als membres de les comparses, al preu de 
7 € per persona. El menú del sopar d'enguany serà el següent: pollastre i botifarra amb 
patates al forn o saltejat de verdureta, flam, pa, aigua, vi rosat, cafè o tallat. 

Ball de disfresses. Es farà al Pavelló 11 de Setembre, i és obert a tothom. El preu de 
l'entrada és de 3 € per persona, pels membres de les comparses, i 5 € pel públic 
general. El Ball estarà enguany amenitzat per la banda The Magictones, formada per 
Karol Green (veu), Víctor Mirallas (veu, saxo tenor i clarinet), Pau Figueres (guitarra), 
Arnau Figueres (bateria), Adrià González (teclats) i Martin Laportilla (baix), que tocarà 
música ballable i versions. Tot seguit, la música pel jovent anirà a càrrec d'un DJ. 

Venda de tiquets i entrades 

Els membres de les comparses podeu adquirir els tiquets del Sopar i del Ball del 2 al 6 
de febrer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). El pagament ha de ser mitjançant 
targeta. L'horari de l'OAC és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i també dilluns de 17 a 
19 h. 



El públic en general que vulgui adquirir entrades pel Ball de disfresses, pot fer-ho 
anticipadament del 9 al 12 de febrer, a l'OAC, o el mateix dissabte dia 14 de febrer a 
partir de les 10 del vespre, mitja hora abans de començar el ball, al Pavelló. 

 
 
Darrer cap de setmana de l’exposició Blues, pintures de Núria Rossell a la 
Rectoria Vella 

Aquest és el darrer cap de setmana que es podrà visitar Blues, recull les darreres 
obres 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.” 

L’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;  

 
 
Rebrot Teatre torna aquest cap de setmana amb tres representacions del 
musical La increïble història de Peter Pan 
 
Dissabte 17 de gener a les 6 de la tarda i diumenge 18 a les 12 i a les 6 de la tarda, 
torna La increïble història de Peter Pan de Rebrot Teatre a la Sala Gran de l’Ateneu; 
adaptació d'Arnau Solsona de l'original de J.M. Barrie.  
Venda d'entrades:  Per telèfon: fins el dia 16 de gener, al núnero 608638882 d’11 a 1 
del migdia i de 5 a 7 de la tarda i mitja hora abans de cada funció a les taquilles de 
l’Ateneu. 
 


