
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 18 de desembre de 2015 
 
 
 

• Bones festes de Nadal, cap d’any i Reis! Sant Celoni i la Batllòria viuran 
unes festes de Nadal plenes d’activitats 
 

• La Batllòria comença avui la seva Festa Major d’Hivern. Consulta el 
programa a www.santceloni.cat/labatlloria 

 
• Nous cursos de formació ocupacional al Sax Sala: Activitats 

d’aprofitaments forestals, sistemes microinformàtics, treball domèstic i 
atenció sociosanitària de persones dependents. Consulta ja els requisits i 
apunta-t’hi!  
 

• Oberta la matrícula als més de 20 tallers trimestrals de l’oferta municipal 
El Clip previstos de gener a març. Informa’t i inscriu-te per Internet: 
www.santceloni.cat/clip 
 

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

• Presentació de dos llibres de fotografia vinculats a Sant Celoni: dimarts 
22 a les 19.30 h a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis  
 

 
 

 
 
Bones festes de Nadal, cap d’any i Reis!  
Sant Celoni i la Batllòria viuran unes festes de Nadal plenes d’activitats 
 
Animació a les places i carrers. Amb l’objectiu de dinamitzar el centre de la vila, 
s’han programat diverses activitats a les places i carrers des del dissabte 19 de 
desembre fins a les portes dels Reis. Es començarà dissabte 19 de desembre, a la 
tarda, amb un cercavila de gegants i l’actuació dels Cantaires a la plaça de la Vila on 
es donarà caldo a tothom per passar el fred. El grup Nostàlgics actuarà al carrer Major 
de Dalt. Dimecres 23 de desembre, per exemple, es podrà fer un taller de muntar tions 
i hi haurà cantada de nadales. Del 28 al 30 de desembre, i el 4 de gener, tardes de 
circ, jocs gegants, inflables i animació infantil. 
 
Al Teatre Municipal Ateneu s’hi podrà anar a ballar els diumenge a la tarda 
convocats per l’Esplai o a gaudir de l’espectacle de màgia amb el Mag Edgard a més 
d’audicions i cantades de nadales a càrrec dels alumnes del Centre Municipal 
d’Expressió. El 4 de gener,  a les 7 de la tarda, podrem gaudir d’un gran concert de 
Cap d’Any amb el Festival de Valsos amb l’Orquestra Simfònica del Vallès que 



organitza l’entitat Ateneu de Sant Celoni.  La música i el concert coral també seran 
present a l’església parroquial amb el concert de Nadal que organitza la coral Briançó 
el proper 19 de desembre i a la Rectoria Vella amb el concert de la Fàbrica de Lied 
amb “El pessebre de Joan Amades fet música” el proper 27 de desembre.    
 
L’hora del conte a la biblioteca, la presentació del llibre “Estels, ermites i esglesioles 
del Montnegre i Corredor” de Mariano Pagès, la xerrada de Som Energia  i la iniciativa 
“Olzinelles Terra d’Escudella” amb una caminada solidària i una escudellada popular 
que organitza l’Associació Cultural de la Vall d’Olzinelles i Càritas Parroquial són 
altres propostes culturals que no ens podem perdre.  
 
Cap d’any al pavelló i a l’Ateneu! 
Sant Celoni rebrà l’arribada del nou any amb dues festes populars pensades perquè hi 
pugui participar tothom!  Al Teatre Municipal l’Ateneu,  l’Associació de Gent Gran 
organitza un sopar i  un ball amb el grup Què Tal?. I al Pavelló Municipal 11 de 
setembre, a partir de 2/4 d’1 i fins la matinada, hi haurà la gran festa de cap d’any amb 
els DJ´s Ramon i Marvin. L’entrada és gratuïta amb la voluntat que hi pugui participar 
tothom, tot i que cal tenir en compte que  l’aforament és limitat.     
 
Esperant els Reis de l’Orient 
El 2 de gener, l’agrupament Erol organitza l’arribada dels Carters Reials, la Martina i 
l’Ermenter. Durant el 2, 3 i 4 de gener s’instal·laran a la Torre de la Força i recolliran 
les cartes de tots els nens i nenes . La cavalcada amb els Reis Mags d’Orient i tota 
la seva comitiva, arribarà el dimarts 5 de gener, a les 6 de la tarda, a la plaça Comte 
del Montseny i passejarà pel carrers Major, plaça de la Creu, carretera vella, carrer 
Sant Martí, carrer Major i pels volts de les 7 arribarà a la plaça de la Vila. 
A la Batllòria, arribaran cap a a 2/4 de 7 de la tarda pel Pont de la Tordera i entraran a 
la plaça de l’Església una hora més tard.  
 
     
Consulteu el programa d’actes a:  www.santceloni.cat/nadal 
 

La Batllòria comença avui la seva Festa Major d’Hivern  

La Batllòria comença avui al seva Festa Major d’Hivern. Durant aquests darrers 
mesos, les entitats, el Consell de Poble de la Batllòria i l’Ajuntament han treballat 
perquè del 18 al 20 de desembre tot estigui a punt!  Els actes de la festa es distribuiran 
en diferents espais del poble i l’envelat se situarà a les pistes poliesportives 
Municipals. 

Consulteu tot el programa a www.santceloni.cat/labatlloria 

 
 
Nous cursos de formació ocupacional al Sax Sala: Activitats d’aprofitaments 
forestals, sistemes microinformàtics, treball domèstic i atenció sociosanitària de 
persones dependents  
 
Consulta l’oferta i les condicions a www.santceloni.cat/formacioocupacional 

L'Ajuntament de Sant Celoni ofereix 4 cursos adreçats prioritàriament a persones 
en situació d'atur que s'impartiran en modalitat de Certificat de Professionalitat que 
acredita a qui l'obté de ser competent per a desenvolupar l'activitat laboral. Aquests 



cursos formen part de l’oferta formativa subvencionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, SOC, i el Fons Social Europeu. 

A continuació, es mostren els cursos que es desenvoluparan a  Sax Sala Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny en horari de matins: 

 Nivell 
accés 

 

Hores Data inici 

Activitats auxiliars en aprofitaments forestals 1 270 22 desembre 
Sistemes microinformàtics 2 600 26 gener 
Atenció sociosanitària de persones dependents 
en institucions socials 

2 450 8 febrer 

Treball domèstic 1 200 1 març 
 
 
Les persones interessades cal que es posin en contacte amb el Centre de Formació i 
Ocupació del Baix Montseny, Sax Sala, telèfon 93 867 41 76 o per correu electrònic 
formacio@santceloni.cat 
 
 
 
Oberta la matrícula als tallers trimestrals del gener-març 2016 
 
L’oferta municipal de formació inclou una vintena de cursos i tallers 

Ja es pot consultar i matricular-se als tallers, cursos i activitats que es portaran a terme 
a Sant Celoni i la Batllòria durant el primer trimestre del 2016. El Clip, la publicació 
amb tota aquesta oferta municipal de formació permanent, es pot consultar a 
www.santceloni.cat/clip i també es pot trobar a les pàgines centrals de l'Informatiu 88 
que es repartirà durant els propers dies a totes les llars del municipi. 

El Clip aplega una vintena de cursos i tallers que s'oferiran als equipaments municipals 
de Sax Sala, Centre de formació i ocupació del Baix Montseny, al Centre Municipal 
d'Expressió, l’Escola Bressol Municipal i al Centre Cívic les Casetes de la Batllòria. 

Els cursos s'apleguen en els següents àmbits: 

• Tecnologies de la Informació i la Comunicació: curs per crear identitat 
digital, autopromoció a la xarxa 

• Expressió artística: curs bàsic de fotografia, balls d’envelat, dibuix i pintura, 
scrapbook, cant, cor Cromàtica, gralla, teatre i música per a discapacitats, 
grups instrumentals, teatre per a joves, tècniques de l’espectacle.  

• Altres activitats: Anglès conversa, curs bàsic de joieria, manipulació 
d'aliments, menjador escolar, restauració i decoració de mobles i ioga. 

 
La campanya I tu, jugues en català? torna a Sant Celoni 
 6x3, Can Bilbeny, Can Lluís, Cucut Joguines, Tretze Vents, 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. 
 

 
 
Presentació de dos llibres de fotografia vinculats a Sant Celoni: dimarts 22 a les 
19.30 h a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis  
 
Darrerament s’ha editat dos nous llibres de fotografia vinculats a Sant Celoni i a la 
comarca. Un està dedicat a les fotografies nocturnes d’esglésies i l’altre al món dels 
bolets. Els autors són dos baixmontsenyencs ben coneguts per la seva trajectòria en el 
terreny de les imatges: Mariano Pagès i Àlex Alonso. Tant l’un com l’altre han 
autoeditat els llibres amb el suport del micromecenatge. Es tracta d’Estels, Ermites i 
Esglesioles del Montnegre i el Corredor, de Mariano Pagès, que ha comptat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni i de Fotografiar setas con Alex Alonso. 
Els dos llibres es presentaran conjuntament a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis el 
dimarts 22 de desembre a 2/4 de 8 del vespre. A més, les imatges d’Estels, Ermites i 
Esglesioles del Montnegre i el Corredor es mostraran a la Rectoria Vella entre el 23 de 
gener i el 13 de març del 2016. 

 

 


