
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 28 de gener de 2016 
 

• El  Carnaval i el Ball de Gitanes a Sant Celoni i la Batllòria, a punt. 
Consulteu els programes a: www.santceloni.cat/carnaval.  
De l’1 al 14 de febrer, mantons a les finestres i balcons! 
 

• L'escola Montnegre convida a tothom a la ballada de gitanes que faran els 
seus alumnes dijous 4 de febrer 
 

• Les escoles visiten l'Ajuntament i es reuneixen amb l'alcalde! Les visites 
formen part del programa d'activitats educatives complementàries que 
ofereix l'Ajuntament a tots els centres educatius del municipi 
 

• La nova exposició de la Rectoria Vella proposa una manera diferent de 
veure les esglesioles del Montnegre i el Corredor. 50 imatges nocturnes 
de Mariano Pagès 

 
• Curs gratuït de català bàsic per a professionals de la restauració i 

l'alimentació. Per a més informació i inscripcions: Oficina de Català de 
Sant Celoni a la Rectoria Vella, tel. 93 864 12 13 santceloni.cat@cpnl.cat 

• El Síndic de Greuges atendrà les persones a Sant Celoni dimarts 2 de 
febrer. Cal concertar cita prèvia al telèfon gratuït 900 124 124 o a 
sindic@sindic.cat 
 

• Engega la 5a edició de la campanya Sóc responsable d'identificació i 
esterilització d'animals de companyia. De l'1 de febrer al 30 d'abril, els 
centres veterinaris de Catalunya adherits a la campanya oferiran preus 
especials per esterilitzar i/o identificar gats, gossos i fures 
 

• La celonina Louise Brown repeteix podi a la 24ª Marxa Pirineu d'Esquí de 
Fons. Brown presenta el programa Dona i esport a Punt 7 Ràdio. Escolteu 
els seus espais a www.santceloni.cat/15025 

 

 
El Carnaval i el Ball de Gitanes a Sant Celoni i la Batllòria, a punt 
 
Consulteu els programes a: www.santceloni.cat/carnaval 
De l’1 al 14 de febrer, mantons a les finestres i balcons! 
 
 
 
 



L'escola Montnegre convida a tothom a la ballada de gitanes que faran els seus 
alumnes dijous 4 de febrer 

Els nens i nenes de cicle mitjà i cicle superior de l'Escola Montnegre de la Batllòria 
ballaran gitanes el proper dijous 4 de febrer i conviden a tothom a assistir a l'acte. La 
ballada començarà a dos quarts de 4 de la tarda al pati del centre. 

Aquest ball típic del Vallès prové de ritus agraris ancestrals per afavorir la fertilitat de la 
terra i l'inici del cicle primaveral. Se sap que es ballava a Sant Celoni pels volts de 
l’any 1767. També es balla a València amb el nom de Ball de les magranes. 

 
 
Les escoles visiten l'Ajuntament i es reuneixen amb l'alcalde! 

Les visites formen part del programa d'activitats educatives complementàries 
que ofereix l'Ajuntament a tots els centres educatius del municipi 

Els nens i nens de la classe de 3r de primària de les escoles Josep Pallerola, la 
Tordera i Montnegre han visitat aquests darrers dies la Casa de la Vila per conèixer el 
seu funcionament i entrevistar l'alcalde Francesc Deulofeu que els ha rebut a la Sala 
de Plens on ha respost a totes les seves preguntes. Els alumnes s'han interessat molt 
per saber com és la vida diària d'un alcalde i les funcions que fa a l'Ajuntament. 

Aquestes visites formen part del programa d'activitats educatives complementàries que 
ofereix l'Ajuntament a tots els centres educatius de Sant Celoni i està adreçada a 
alumnes de cicle mitjà. 

 

La nova exposició de la Rectoria Vella proposa una manera diferent de veure les 
esglesioles del Montnegre i el Corredor 
 
50 imatges nocturnes de Mariano Pagès 
 
El dissabte 23 de gener es va inaugurar a la Rectoria Vella l’exposició Estels, ermites i 
esglesioles del Montnegre i el Corredor, una mostra extraordinària de fotografies 
nocturnes dels temples que hi ha pel parc i el seu entorn més proper, realitzades per 
Mariano Pagès. Es tracta d’un recorregut nocturn per 14 termes municipals entre les 
comarques del Maresme, el Vallès Oriental i la Selva.  
Tot i que la mostra es farà itinerant per diversos municipis en un format més reduït, la 
que hi ha a Sant Celoni és la única que compta amb 50 imatges, que es completen 
amb 4 vistes panoràmiques, també nocturnes. El terme municipal de Sant Celoni hi 
està molt ben representat, amb les fotografies de Sant Esteve d’Olzinelles, Sant 
Llorenç de Vilardell, Sant Martí de Montnegre i la capella de Santa Maria, Sant Cebrià 
de Fuirosos i la Mare de Déu de l’Esperança de la Batllòria.  
 
La visita de l’exposició, que es podrà veure a la Rectoria Vella fins al 13 de març, és 
del tot recomanable. És més: no es pot deixar perdre. Entre les activitats paral·leles 
que s’hi faran, cal tenir present la cantada de la Coral Briançó el dissabte 13 de febrer, 
a les 7 del vespre, i la visita guiada de la mostra a càrrec del fotògraf el diumenge 28 
de febrer a les 6 de la tarda. En la visita, Mariano Pagès explicarà els secrets de la 
fotografia nocturna i com il·lumina les esglesioles amb llanternes, espelmes o cops de 
flash enmig d’una foscor total. 



 
 
 
Curs gratuït de català bàsic per a professionals de la restauració i l'alimentació 
 
Per a més informació i inscripcions: Oficina de Català de Sant Celoni a la 
Rectoria Vella, tel. 93 864 12 13 santceloni.cat@cpnl.cat 

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) del Vallès Oriental i el Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental ofereixen un curs gratuït de català bàsic adreçat a 
persones no catalanoparlants que treballen en el sector de la restauració i 
l’alimentació. L’objectiu és que el personal d’aquests establiments entengui la 
clientela que s’expressa en aquesta llengua i que pugui adreçar-s’hi amb algunes 
frases d’ús corrent. L’alumnat adquirirà recursos bàsics per atendre en català i podrà 
mantenir els diàlegs més freqüents en la seva activitat professional. 

El curs començarà el 17 de febrer i té una durada de 5 setmanes en horari de matí (de 
dilluns a dijous de 9 a 11 h) a Granollers. El curs és gratuït, subencionat per la 
Diputació de Barcelona. 

Per a més informació i inscripcions, cal  anar a l’Oficina de Català de Sant Celoni (Parc 
de la Rectoria Vella, s/n), trucar al telèfon 93 864 12 13 o enviar un correu electrònic a 
santceloni@cpnl.cat 

 
 
El Síndic de Greuges atendrà les persones a Sant Celoni dimarts 2 de febrer 

L'equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà a Sant Celoni el proper dimarts 2 de 
febrer per atendre les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes contra 
una actuació de l’Administració pública i també contra les empreses que presten 
serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.). 

Les visites s’atendran al Safareig (carrer Campins, 24). Si esteu interessats en 
presentar una queixa, prèviament cal concertar entrevista trucant al telèfon gratuït 900 
124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat amb el nom i el número de 
telèfon per poder contactar amb la persona. 

 
 
La nova exposició de la Rectoria Vella proposa una manera diferent de veure les 
esglesioles del Montnegre i el Corredor 
 
50 imatges nocturnes de Mariano Pagès 
 
El dissabte 23 de gener es va inaugurar a la Rectoria Vella l’exposició Estels, ermites i 
esglesioles del Montnegre i el Corredor, una mostra extraordinària de fotografies 
nocturnes dels temples que hi ha pel parc i el seu entorn més proper, realitzades per 
Mariano Pagès. Es tracta d’un recorregut nocturn per 14 termes municipals entre les 
comarques del Maresme, el Vallès Oriental i la Selva.  
Tot i que la mostra es farà itinerant per diversos municipis en un format més reduït, la 
que hi ha a Sant Celoni és la única que compta amb 50 imatges, que es completen 
amb 4 vistes panoràmiques, també nocturnes. El terme municipal de Sant Celoni hi 
està molt ben representat, amb les fotografies de Sant Esteve d’Olzinelles, Sant 



Llorenç de Vilardell, Sant Martí de Montnegre i la capella de Santa Maria, Sant Cebrià 
de Fuirosos i la Mare de Déu de l’Esperança de la Batllòria.  
 
La visita de l’exposició, que es podrà veure a la Rectoria Vella fins al 13 de març, és 
del tot recomanable. És més: no es pot deixar perdre. Entre les activitats paral·leles 
que s’hi faran, cal tenir present la cantada de la Coral Briançó el dissabte 13 de febrer, 
a les 7 del vespre, i la visita guiada de la mostra a càrrec del fotògraf el diumenge 28 
de febrer a les 6 de la tarda. En la visita, Mariano Pagès explicarà els secrets de la 
fotografia nocturna i com il·lumina les esglesioles amb llanternes, espelmes o cops de 
flash enmig d’una foscor total. 
 
 
 
 
Engega la 5a edició de la campanya Sóc responsable d'identificació i 
esterilització d'animals de companyia 
 
De l'1 de febrer al 30 d'abril, els centres veterinaris de Catalunya adherits a la 
campanya oferiran preus especials per esterilitzar i/o identificar gats, gossos i 
fures 

Un altre any, s'ha iniciat la campanya Sóc responsable que promou l'esterilització a 
preus promocionals en col·laboració amb els centres veterinaris de Catalunya. La 
intenció de la campanya liderada per la Fundació per a l'Adopció, l'Apadrinament i 
Defensa dels Animals (FAADA), és conscienciar sobre la importància d'esterilitzar els 
animals de companyia per reduir els abandonaments, millorar la seva salut i 
comportament. Aquesta iniciativa compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya. De l'1 de febrer al 30 d'abril, els centres veterinaris de 
Catalunya adherits a la campanya oferiran preus especials per esterilitzar i/o identificar 
gats, gossos i fures. 

A Sant Celoni, hi participa el centre veterinari NouVet 
carrer Esteve Cardelús, 18. 
Telèfons 93 749 35 07 / 633 603 613 
www.nouvet.cat 

 

La celonina Louise Brown repeteix podi a la 24ª Marxa Pirineu d'Esquí de Fons 

Brown presenta el programa Dona i esport a Punt 7 Ràdio. Escolteu els seus 
espais a www.santceloni.cat/15025 

La celonina Louise Brown, representant dels Montseny Maasais, ha repetit podi a la 
24ª "Marxa Pirineu" d'Esquí de Fons que es va disputar el passat diumenge 24 de 
gener entre les estacions de Lles i Aransa. Brown ha participat per tercera vegada 
consecutiva en el recorregut llarg d’aquesta popular Marxa, finalitzant en segona 
posició, tal i com va fer l'any passat, després d’un frec a frec durant tota la cursa amb 
la representant del Cena, Aloma Combalia, que va finalitzar en tercera posició a tan 
sols 46", i per darrera de la basca del club Irrintzi, Cynthia Martínez. 
 
Un total de 180 participants van prendre la sortida de l’estació de Lles per disputar 
aquesta popular Marxa Pirineu, una cursa pirinenca que forma part de la 11a Copa 
Catalana de la disciplina, i que és l'única marxa de fons de l'estat espanyol que té 



sortida en una estació (Lles) i finalitza en una altra (Aransa). Aquest fet diferencial és 
un dels atractius principals de la competició, que consta de dues distàncies: 14 i 20 
quilòmetres. Normalment el recorregut llarg és de 25 quilòmetres, però en aquesta 
edició s'ha retallat la part del recorregut que pujava fins el Mirador del Pla de Llet per 
menor innivació en aquella zona. A més, la Marxa Pirineu es fa en estil lliure, és a dir, 
cada esquiador escull l’estil, sigui clàssic o estil patinador, tot i que aquest any s’ha 
hagut de fer en estil patinador per les condicions de la neu. 

Brown ja va participar el 12 de desembre passat a la 1a cursa de la Copa Catalana, 
Naut Aran Skating, al Pla de Beret, on va quedar en tercera posició de la categoria 
Sènior. 

La celonina té un espai a Punt 7 Ràdio titulat "Dona i esport" on ens parla del món de 
l'esport des d'una visió femenina. Podeu escoltar els seus espais a 
www.santceloni.cat/15025 

 


