
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 10 de desembre de 2015 
 
 
 

• La Fira de Nadal més concorreguda. Espectacles, tren turístic, rucs, 
tallers, caldo per a tothom... van acompanyar les nombroses parades  
 

• Punt de Servei Empresarial de la Cambra de Comerç per a les empreses 
del Baix Montseny al Sax Sala, cada dimecres de 9 a 14 h  
 

• El col·lectiu 08470 es mobilitza per La Marató de TV3 al costat d'entitats, 
ciutadans i l'Ajuntament. Consulteu els actes a 
www.santceloni.cat/lamarato 

 
• La campanya I tu, jugues en català? torna a Sant Celoni: Tretzevents, 6x3, 

Can Bilbeny, Can Lluís, Cucut Joguines, Els 4 Gats i col·laboren a la 
campanya 
 

• A punt el 2n  Cicle de Xerrades per a pares i mares. De desembre a maig, 
1 cop al mes! Dijous 17 de desembre: ensenyar els nostres fills i filles a 
ser més competents socialment 
 

• Campanya de recollida de joguines de Creu Roja. Col·labora-hi! Podeu 
portar joguines noves i no bèl·liques al local de Creu Roja (ctra. Vella, 86) 
fins el 18 de desembre 
 

• La celonina Joana Fugaroles guanya el IV Concurs de Música per a Ball 
de Bastons 
 

• Continuen els èxits del karate celoní: 5 esportistes del Karate Club Just 
de Sant Celoni han guanyat medalles al Campionat d'Espanya  

 
 
 
 
La Fira de Nadal més concorreguda 
Espectacles, tren turístic, rucs, tallers, caldo... van acompanyar les nombroses 
parades  

La fira de Nadal 2015 es va cloure diumenge després d'un cap de setmana ple 
d'activitats i amb una participació rècord. Segons la regidora de Promoció Econòmica, 
Laura Costa, "hi ha hagut més visitants que mai i s'ha transmès el missatge que, 
per fer les compres de Nadal, no cal anar fora del poble, aquí tenim de tot". 

Al costat de les parades, la fira va oferir un ampli programa d'activitats pensat per a 
tots els públics: tren turístic, espectacles infantils, passejades amb rucs, tallers, 



inflables, actuacions musicals, pa torrat amb botifarra, caldo per a tothom... i també hi 
ha hagut espai per a la solidaritat amb activitats relacionades amb La Marató de TV3. 

 
Punt de Servei Empresarial de la Cambra de Comerç per a les empreses del Baix 
Montseny, els dimecres de 9 a 14 h a Sax Sala 

Amb l'objectiu d'oferir proximitat a les empreses i de contribuir a la seva competitivitat, 
el Punt de Servei de la Cambra a Sant Celoni ofereix assessorament i suport a la 
iniciació a l'exportació, l'anàlisi i obertura de nous mercats, l'accés a oportunitats de 
negoci i l'estratègia internacional. Entre els tràmits que gestiona la Cambra de Comerç 
a Sax Sala, es troben els Certificats Digitals, una eina fonamental pel 
desenvolupament del comerç electrònic i per les transaccions telemàtiques segures 
entre empreses i entre aquestes i l'Administració. En relació amb l'exportació, la 
Cambra gestiona Certificats d'Origen, Quaderns ATA i Legalitzacions Consulars. 

Recordeu que també podeu gestionar tots aquells tràmits administratius de l'activitat 
econòmica empresarial, industrial o de serveis, inclosos en el Catàleg de tràmits de 
Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, com per exemple els Carnets 
Professionals o Registres Industrials. 

Per a més informació, podeu contactar amb el Servei de Suport a l'Empresa, a través 
del telèfon 93 867 41 75 (extensió 1912) o bé a través del correu electrònic 
empresa@santceloni.cat 

 
 
El col·lectiu 08470 es mobilitza per La Marató de TV3 al costat d'entitats, 
ciutadans i l'Ajuntament 

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 la Diabetes i l'Obesitat, malalties metabòliques més 
freqüents a Catalunya. La Marató de TV3 tindrà lloc diumenge 13 de desembre i 
conviden a tothom a participar fent un donatiu, trucant al  905 115 050. A Sant Celoni 
també es recullen diners per la Marató per mitjà de moltes i variades activitats. Podeu 
consultar el que s’ha fet i el que està previst per als propers dies a: 
www.santceloni.cat/lamarato 

 
 
La campanya I tu, jugues en català? torna a Sant Celoni 
Tretzevents, 6x3, Can Bilbeny, Can Lluís, Cucut Joguines, Els 4 Gats i l'Alguer7 
col·laboren a la campanya 

La campanya I tu, jugues en català? vol fer visibles, coincidint amb les festes de Nadal 
i Reis, els jocs i les joguines en català per fomentar-ne l'ús i el consum. 

Tots els establiments adherits a la campanya disposen de la caixa vermella i 
d’adhesius distintius enganxats a cada joc en català, amb l'objectiu que siguin 
fàcilment identificables pels clients. 



Al web www.cpnl.cat/jocs hi trobareu un cercador amb l'oferta de jocs i joguines en 
català amb filtres per paraula clau, categoria o edat que es poden trobar al mercat, així 
com la llista dels establiments adherits a la campanya. 

 
A punt el 2n  Cicle de Xerrades per a pares i mares. De desembre a maig, 1 cop al 
mes! 
 
De desembre a maig, les AMPA de les escoles de Sant Celoni i la Batllòria i la 
Biblioteca l’Escorxador organitzen la segona edició del Cicle de xerrades per a pares i 
mares amb l’objectiu de respondre als diferents interrogants i dubtes que sorgeixen als 
pares i mares a l’hora d’educar els seus fills i filles en la societat actual, entorn 
aspectes acadèmics, socials i psíquics.  
 
Aquestes xerrades es programen cada tercer dijous de mes a les 21 h a la Sala Bernat 
Martorell de Can Ramis i van a càrrec d’una persona experta en el tema. Cada xerrada 
l’organitza una AMPA i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
 

Ensenyar als nostres fills i filles a ser més competents socialment 
17 de desembre de 2015 
21 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: AMPA Soler de Vilardell  
Alternatives al càstig 
21 de gener de 2016 
21 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: AMPA L’Avet Roig 
Els deixem créixer? 
18 de febrer de 2016 
21 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: 
AMPA Josep Pallerola i Roca 
Com entenem els nostres fills? 
17 de març de 2016 
21 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: 
AMIPA La Salle Sant Celoni  
Estratègies en l’adolescència i l’acolliment, un projecte per 
descobrir 
21 d’abril de 2016 
21 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: 
AMPA Cor de Maria 
Gestió emocional dels 0 als 3  
19 de maig de 2016 
21 h Sala Bernat Martorell 
Organitza: AMPA El Blauet 

 
 
 
 
 
 
Campanya de recollida de joguines de Creu Roja. Col·labora-hi! 



Podeu portar joguines noves i no bèl·liques al local de Creu Roja (ctra. Vella, 86) 
fins el 18 de desembre 

Hi ha moltes joguines. Tria la teva forma d'ajudar. Posa en forma la teva solidaritat és 
el lema de campanya de la recollida de joguines que Creu Roja Joventut duu a terme 
des de 1992 per cobrir les necessitats de milers d’infants de famílies d’arreu de 
Catalunya amb dificultats econòmiques que no poden assumir l’adquisició de joguines 
per als seus fills i filles, i mirar d'aconseguir que cap infant es quedi sense joguines per 
Nadal. 

Partint del valor educatiu i social de la joguina educativa, l'entitat es dirigeix a 
particulars, entitats i empreses perquè col·laborin a la campanya, bé sigui amb la 
donació de joguines noves i no bèl·liques, amb aportacions econòmiques, o amb 
suport en forma d'esponsorització o recursos. 

A Sant Celoni, el lloc de recollida serà al local de l'entitat (ctra. Vella, 86), del 4 al 18 
de desembre, els matins de 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i les tardes de 16 a 18 h 
(dilluns i dijous). 

  

 
La celonina Joana Fugaroles guanya el IV Concurs de Música per a Ball de 
Bastons 
 
La celonina Joana Fugaroles ha guanyat el IV Concurs de Música per a Ball de 
Bastons organitzat per La Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya de cara a 
ampliar les músiques bastoneres del nostre país, per tal que les colles puguin ampliar i 
renovar el seu repertori de balls. Entre les 19 obres que s’hi van presentar, es va donar 
un primer premi, un segon i dos accèssits. Coincidint amb el 30è aniversari de la 
Coordinadora, la peça guanyadora, de Joana Fugaroles, s'emprarà per fer un ball 
commemoratiu en honor a aquest fet. El lliurament de premis va tenir lloc a finals de 
novembre al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu.  
 
 
Continuen els èxits del karate celoní: 5 esportistes del Karate Club Just de Sant 
Celoni han guanyat medalles al Campionat d'Espanya  

Tot just dues setmanes després de la medalla de plata conquerida per Marc Camacho 
al Campionat del Món de Jakarta (vegeu notícia), el club celoní Karate Club Just ha 
aconseguit una nova collita de medalles, aquest cop al Campionat d'Espanya cadet, 
júnior i Sub-21 celebrat els dies 27, 28 i 29 de novembre a Albacete. Els karatekes del 
club celoní, representant a la Federació Catalana, es van endur dues medalles d'or i 
tres medalles de bronze. 

L’or va ser per a Marc Camacho Torres, campió en Kumite Cadet -70 kg i actual sub-
campió del món, i per a Silvana Bodington Celma, campiona en Kata Cadet i que 
l'any passat va guanyar la plata. 

Les medalles de bronze van ser per a Eva Cano García en Kumite Júnior -59 kg i 
campiona l'any passat; Laura Pino Funuyet en Kumite Cadet +54 kg, també bronze 
l'any passat, i Joan Just Clopés en Kumite Cadet -52 kg, que també repeteix bronze. 

Felicitats, campions!! 



 
 
 


