
 

 
NOTA DE PREMSA   

Dijous 12 de febrer de 2015 
 
 

• Inici de les obres a la carretera Vella per complet ar-ne la reurbanització 
 

• Que arriba el Carnaval!!!  
 

o A Sant Celoni, tot a punt pel Carnaval. 13 comparse s amb més de 
600 participants a les Rua. Ball de disfresses a pa rtir de les 11 de la 
nit al Pavelló amb The Magictones i DJ Estirabec 

o El ball de Gitanes omplirà la plaça de la Vila de g om a gom. 500 
persones entre balladores i balladors, músics i alt res personatges 
de la comparsa 

o El Carnaval a la Batllòria 

o I la setmana vinent, per acabar el Carnaval: Enterr ament de la 
sardina, correfoc, sardinada i concert!  

 

• Obert el període de renovació dels Ajuts al lloguer  2015. Les persones 
beneficiàries de la prestació per l’any 2014 poden presentar la sol·licitud 
fins el 20 de març 
 

• Cinc alumnes de l'Institut Baix Montseny viatjaran a Mauthausen als actes 
de Commemoració de l'Alliberament del camp. El dia 26 de gener, els 
alumnes ja van assistir a l'acte del Parlament de C atalunya d'homenatge a 
les víctimes de l'Holocaust i altres víctimes del n azisme  

 

• L’Oficina de Turisme de Sant Celoni presenta l’expo sició Un tastet de 
natura, fotografies  de Jordi Novell 

 
 
 
Inici de les obres a la carretera Vella per complet ar-ne la reurbanització  
 
Dilluns 16 de febrer començaran les obres d’urbanització de Carretera Vella, al tram 
comprès entre el carrer Anselm Clavé i Roger de Flor, amb una durada prevista de 6 
mesos.  Amb aquestes obres es completarà la reurbanització de la carretera Vella de 
l’any 2002 amb una important millora del paisatge urbà, facilitant un passeig més 
agradable i tranquil per als vianants. L’actuació preveu el tractament de nous 
paviments a les voreres i a la calçada, la substitució de la xarxa de sanejament, el 
semi soterrament de part de les instal·lacions d’electricitat i telefonia, i l’adequació de 
la xarxa existent de subministrament d’aigua potable. 
 



L’alcalde Joan Castaño ha insistit en què “les obres intentaran afectar el menys 
possible a la ciutadania i quan convingui, se senya litzaran itineraris alternatius 
per als vianants i vehicles”.  Les àrees de recollida d’escombreries afectades per 
l’obra s’han situat temporalment al carrer Sant Francesc i carrer Santiago Rusiñol.  
 
 
 
A Sant Celoni, tot a punt pel Carnaval i el Ball de  Gitanes  
 
Del 13 al 20 de febrer Sant Celoni celebrarà les festes de Carnaval i el ball de gitanes. 
Durant aquesta setmana,  les escoles de la vila preparen disfresses i rua per participar 
en festes i cercaviles el proper divendres 13 de febrer. 
 
 
13 comparses amb més de 600 participants a les Rua de Sant Celoni  
 
El dissabte 14, a  partir de les 7 de la tarda, al c. Major (entre ctra. Vella i c. Santa 
Tecla)  hi haurà la concentració de comparses per sortir en cercavila a partir de 2/4 de 
8 del vespre. L’itinerari serà 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. 
 
A més de la comparsa del rei Carnestoltes, que iniciarà la rua amb el personatges dels 
Bocs i Cabres,  hi ha inscrites 13 comparses, una més que l’any passat, amb més de 
600 participants. Les comparses que participaran a la rua són:  
 

1. Rei Carnestoltes 
2. Frozen 
3. Pintors del món 
4. Sister Act 
5. Ocellots 
6. Vet aquí una vegada... 
7. Operación cupido 
8. Més ous que gallines.cat 
9. L’ampa Soler i star wars 
10. Els grumets 
11. Xarlestorn 
12. Arca de Noé 
13. Submarinistes del Pallerola 
14. Las que se corren con el dedo 

 
A partir de les 9 del vespre, al Pavelló Municipal d’Esports 11 de setembre, hi haurà el 
sopar de Carnestoltes i el lliurament dels premis al  XIX Concurs de Comparses, amb 
premis a les comparses: la més original, la més animada, la més elaborada i la més 
votada. 
 
Ball de disfresses a partir de les 11 de la nit al Pavelló amb The Magictones i DJ 
Estirabec 
 
De les 11 de la nit i fins les 5 de la matinada, al Pavelló Ball de disfresses per a tothom 
amb la banda THE MAGICTONES, formada per: Karol Green (veu), Víctor Mirallas 
(veu, saxo tenor i clarinet), Pau Figueres (guitarra), Arnau Figueres (bateria), Adrià 
Gonzàlez (teclats) i Martín Laportilla (baix), amb música per ballar i versions. A partir 
de les 2/4 de 2, DJ ESTIRABEC amb música pel jovent. Hi haurà servei de bar i de 
guarda-roba a càrrec de la colla de Diables de Sant Celoni.  



 
Venda d’entrades anticipades (5 €) a la taquilla del Teatre Municipal Ateneu (ctra. 
Vella, 25) el dimecres 11 i dijous 12, de 6 a 8 del vespre, i el mateix dia a partir de les 
11 de la nit al Pavelló.  
 
Pels més petits, diumenge a la tarda, a partir de les 6 de la tarda al Teatre Municipal 
Ateneu, ball de disfresses infantil a càrrec de Pica Picarol.   
 
 
 
El ball de Gitanes, omplirà la plaça de la Vila de gom a gom 

El diumenge 15 de febrer, Sant Celoni es bolcarà amb la tradicional Festa de Gitanes 
que mobilitzarà unes 500 persones entre balladors, músics i altres personatges de la 
comparsa. La concentració dels balladors i la comparsa de Gitanes serà a ¾ 11 del 
matí, a l’Esplai de la gent gran des d’on sortiran amb cercavila fins a la plaça de la Vila. 
Itinerari: c. Balmes, c. Germà Emilià, ctra. Vella, c. Sant Pere, c. St. Josep, c. Sant 
Martí, c. Balmes, c. Germà Emilià, c. Major, pl. Comte del Montseny, c. Major,  pl. de 
l’Església , c. Major i pl. de la Vila. 
 
A partir de les 12 del migdia, hi haurà el Ball de Gitanes que començarà amb 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, s’iniciarà 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. En total hi participen 344 balladors: 40 parelles 
de petits i 38 de grans de la colla del Filferro i 94 parelles de balladors de la colla del 
Ferro; 38 músics, 30 diablots i d’altres persones de la comparsa de Gitanes. 
 
Per fer més gran la festa, com cada any, s’ha convidat a tothom a omplir els balcons 
de mantons. De fet, ja són moltes les façanes celonines que llueixen el mantó!    
 
El Carnaval de la Batllòria  
 
El Rei Carnestoltes ja ronda per la Batllòria i tothom s’està preparant, comparses, 
música i coreografies totes a punt per sortir de rua  el dissabte 14 de febrer, a les 6 de 
la tarda, de la cantonada del c. Breda amb c Les Escoles. La Rua passarà pel c. Les 
Escoles, c. Les Escoles c. Montnegre, c. Vall del Llor, c. Tordera, c. Lluís Companys, 
c. Pàmies, ctra. Vella, c. Major, i arribada  a la plaça de l’església. 
 
Un cop acabada la rua, es farà ballaruca  a la plaça de l’església, on els més 
presumits i presumides podran lluir la seva disfressa i si encara els queden forces 
ballar les coreografies. 
 
Per acabar la jornada, hi haurà un sopar de carmanyola , organitzat per l’AMPA 
Montnegre. A les 9 del vespre, al menjador de l’Escola Montnegre, cadascú es podrà 
portar el sopar i les ganes de passar-ho bé. Acabat el sopar hi haurà discoteca  per a 
tothom amb el Dj Fanson Music.  
 
El diumenge 15 de febrer, a la tarda,  a la Sala de la Unió Batllorienca, s’ha programat 
Ball de Carnaval , amb el Duo Choffers, organitzat pel Patronat de la Gent Gran de la 
Batllòria. 
 
 
 



I la setmana vinent, per acabar el Carnaval: Enterr ament de la sardina, correfoc, 
sardinada i concert!  
 
Dimecres 18 de febrer, la vetlla del Carnestoltes a mb l’enterrament de la sardina i 
el correfoc amb la Colla de Diables de Sant Celoni  
A partir de  les 7 de la tarda, hi haurà la vetlla i l’enterrament de la sardina. Tot fent un 
tomb pels ravals i acompanyats pels timbalers de la Colla de Diables de Sant Celoni, 
es conduirà la finada fins la plaça Josep Alfaras. Itinerari: pl. de la Vila, c. Torras i 
Bages, c. Bellver, pl. del Bestiar, c. de les Valls i  pl. Josep Alfaras. Un cop allà i 
després de la crema, s’iniciarà el correfoc amb la Colla de Diables de Sant Celoni. 
Itinerari: pl. Josep Alfaras, c. Sant Roc, c. Sant Joan, c. Sant Antoni, c. Anselm Clavé i 
plaça de la Vila 
 
I per acabar les festes de Carnaval, sardinada i co ncert organitzat per Bocs i 
Cabres 
El divendres, 20 de febrer, a les 9 del vespre, al Teatre Municipal, Sala Petita, l’entitat 
de Bocs i Cabres organitza sardinada i concert amb amb els Ai,Ai, Ai. El preu del tiquet 
per al sopar i el concert és 10 euros i es podrà comprar el mateix dia, a partir de les 8 
del vespre, al Teatre Municipal Ateneu. 
 
 
  
 
Cinc alumnes de l'Institut Baix Montseny viatjaran a Mauthausen als actes de 
Commemoració de l'Alliberament del camp  
 
El dia 26 de gener, els alumnes ja van assistir a l 'acte del Parlament de Catalunya 
d'homenatge a les víctimes de l'Holocaust i altres víctimes del nazisme  
 
Cinc alumnes de l'Institut Baix Montseny, acompanyats per una professora del 
Seminari de Geografia i Història, viatjaran amb l'Amical Mauthausen a aquest camp de 
concentració nazi, els dies 8, 9,10 i 11 de maig, quan es reuneixen les delegacions de 
tots els països i col·lectius que van patir i van morir als camps per commemorar el 70è 
aniversari de l'alliberament del camp. Aquest és el tercer any que hi participa l'Institut 
Baix Montseny i novament es compta amb una subvenció de l'Ajuntament de Sant 
Celoni. 

Per començar a preparar el viatge, els alumnes van assistir a una reunió a l'Amical a 
Barcelona on van parlar amb la historiadora Rosa Torán. El dia 26 de gener, els 
alumnes també van assistir a l'acte del Parlament de Catalunya, on es va retre 
homenatge a les víctimes de l'Holocaust i altres víctimes del nazisme per commemorar 
el Dia Internacional de l'Holocaust i de prevenció de crims contra la Humanitat (27 de 
gener). Allà, van  poder escoltar els discursos del president de Generalitat, de l'alcalde 
de Barcelona i els representants dels diferents col·lectius: Testimonis de Jehovà, 
persones amb discapacitat, el poble gitano, els perseguits per raons polítiques i el 
poble jueu. L'actual  president de l'Amical, Enric Garriga, fill de deportat, va fer un 
discurs recordant les víctimes republicanes que van acabar en camps de concentració 
nazis. Abans del viatge, els alumnes encara tenen prevista força activitats: reunions 
amb un professor d'Història de la Universitat, preparació dels actes que es 
protagonitzaran allà, lectura de llibres relacionats amb la temàtica.... 

Però la tasca més important vindrà després, perquè l'objectiu del viatge és que els 
alumnes expliquin la seva experiència a totes les escoles de Sant Celoni, per tal de 
poder compartir-ho i participar en la tasca de sensibilització, per donar testimoni i 
ajudar a conscienciar els joves de que cal estar alerta per evitar barbàries com les que 



van cometre els nazis, i ser conscients del que significa el rebrot dels feixismes amb 
l'aparició de partits d'extrema dreta a Europa. 
 
 
Obert el període de renovació dels Ajuts al lloguer  pel 2015 
 
Les persones beneficiàries de la prestació per l'an y 2014 poden presentar la 
sol·licitud fins el 20 de març 
 
Fins el 20 de març, les persones que han estat beneficiàries de la prestació per al 
pagament del lloguer l'any 2014, poden presentar les sol·licituds de renovació de la 
prestació per al 2015. Les sol·licituds es poden presentar a: 

• Sant Celoni:  
Oficina d'Habitatge del Baix Montseny 
carrer Bruc, 26 (Edifici Bruc) 
En horari d'atenció al públic. Tel. 93 864 12 15 

• Arbúcies:  
Punt d'informació d'habitatge – PIH 
carrer Major, 2 
En hores convingudes. Tel. 972 86 00 01  

• Llinars del Vallès:  
Punt d'informació d'habitatge – PIH (Àrea d'Acció Social) 
carrer Mas Bagà, 24 
Tel. 93 841 38 42  

• Santa Maria de Palautordera:  
Punt d'informació d'habitatge – PIH (OAC - Oficina d'Atenció al Ciutadà) 
plaça de la Vila, 1 
Tel. 93 847 96 20 

 
 
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni presenta l’expo sició Un tastet de natura, 
fotografies  de Jordi Novell  
 
Un tastet de natura, fotografies de flora i fauna del nostre entorn és el títol de 
l’exposició de Jordi Novell que es pot veure des de l’11 de febrer i fins el 15 de març a 
l’Oficina de Turisme de Sant Celoni.  
 
El celoní Jordi Novell, fotògraf amateur, presenta una mostra de flora i fauna recollides 
en 23 fotografies que sorprenen per la seva bellesa. La llum i el color de les imatges 
mostren ocells, papallones i boscos meravellosos del Baix Montseny. 
 
L’Oficina de Turisme de Sant Celoni es troba al carrer Major, 53 (tel. 93 867 01 71). El 
seu horari d’obertura al públic és: dimecres, dijous, dissabtes, diumenges i festius, de 
10 a 14 h; divendres i dissabtes, de 16 a 20 h 

 


