
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 4 de febrer de 2016 
 
 

• Tot a punt per gaudir del Carnaval i el Ball de Gitanes a Sant Celoni i la 
Batllòria.  
 

o 14 comparses amb més de 600 participants formaran part de la 
Rua  

o 440 persones formaran part de la comparsa de Gitanes 
o La consellera de la Presidència, Neus Munté, convidada d’honor 

del Ball de Gitanes 
o El Carnaval a la Batllòria 

 
            Consulteu els programes a: www.santceloni.cat/carnaval 
 

 
• Comença la primera edició del curs de Sistemes Microinformàtics al Sax 

Sala per a persones aturades 
 

• Del 8 al 16 de febrer, inscripcions als cursos de català per a adults al Sax 
Sala 
 

• 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 documental de Xavier Alfaras sobre l'Educació durant la II República a 

Sant Celoni, disponible a YouTube 
 

 

 
Tot a punt per gaudir del Carnaval i el Ball de Gitanes a Sant Celoni i la Batllòria 
 
14 comparses amb més de 600 participants formaran part de la Rua  
La consellera Neus Munté, convidada d’honor del Ball de Gitanes 
440 persones formaran part de la comparsa de Gitanes 
El Carnaval a la Batllòria 
 
Consulteu els programes a: www.santceloni.cat/carnaval 
 
Aquest proper cap de setmana Sant Celoni celebra les festes de Carnaval i el Ball de 
Gitanes, i el punt d’inici és el dijous 4, amb la celebració del dijous llarder. Precisament 
dijous a partir de 2/4 de 4, els nens i nenes de cicle mitjà i cicle superior de l'Escola 
Montnegre de la Batllòria ballaran Gitanes al pati de l’escola. I demà divendres, ja 
arribaran les rues infantils per places i carrers dels alumnes de les diferents escoles.  



 
14 comparses amb més de 600 participants formaran part de la Rua  
 
El dissabte 6 de febrer, a  partir de les 7 de la tarda, al carrer Esteve Cardelús hi haurà 
la concentració de comparses. A 2/4 de 8 sortirà la rua, seguint els carrers següents: 
Esteve Cardelús, passeig Rectoria Vella, Torras i Bages, Ramis, Grup Escolar, 
passeig dels Esports, plaça Comte del Montseny, Sant Martí, carretera Vella, Anselm 
Clavé, plaça de la Vila, Torras i Bages i acabarà el passeig Rectoria Vella, davant la 
Biblioteca.    
 
A més de la comparsa del rei Carnestoltes, que iniciarà la rua amb es personatges 
dels Bocs i Cabres,  hi ha inscrites 13 comparses, amb més de 600 participants. Les 
comparses que participaran a la rua són:  
 

1. Rei Carnestoltes 
2. Pressumptament corruptes 
3. Genials 
4. Marietes al jardí 
5. Màquina de xiclets 
6. Caramels 
7. Llar d’infants “Els petits gegants” 
8. Les esponges flonges 
9. Star Wars 
10. Els il·luminats del bàsquet 
11. Secretos de un estuche 
12. King Àfrica 
13. Miquelets 
14. Bollywood 

 
El XX Concurs de comparses lliurà premis a: la comparsa més original, la més 
elaborada, la més animada i la més votada. 
 
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  XX Concurs de Comparses, amb 
premis a les comparses: la més original, la més animada, la més elaborada i la més 
votada. El jurat està format per un representant de cada comparsa participant i tres 
persones vinculades a l’àmbit creatiu. 
 
Seguidament, a  les 10 de la nit i fins 2/4 de 4 de la matinada, al Pavelló, hi haurà el  
Ball de disfresses per a tothom amb SANTI AL NATURAL, i seguidament, a partir de 
2/4 d’1, el DJ MARSAL VENTURA . Hi haurà servei de bar i de guarda-roba a càrrec 
de l’entitat ASCA. L’entrada és gratuïta i l’aforament és limitat. 
 
 
El ball de Gitanes, omplirà la plaça de la Vila de gom a gom  
La consellera de la Presidència, Neus Munté, serà la convidada d’honor 

El diumenge 7 de febrer hi haurà la festa del ball gitanes. La concentració dels 
balladors i la comparsa de Gitanes serà a ¾ 11 del matí, a l’Esplai de la gent gran que 
arribaran 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, inici 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 ha 440 persones que participen a la 
comparsa de Gitanes, 364 balladors, 35 músics, 30 diablots i diversos col·laboradors.  
 
La consellera de la Presidència de la Generalitat, Neus Munté, serà la convidada 
d’honor de la ballada d’enguany. Té previst arribar a dos quarts de 12 del migdia a 
l’Ajuntament on la rebrà l’alcalde Francesc Deulofeu i els regidors i regidores del 
consistori.  
 
 
A la tarda, a partir de les 6 de la tarda al Teatre Municipal Ateneu, ball de disfresses 
infantil a càrrec de Jaume Barri  
 
I dimecres 10 de febrer, la vetlla del Carnestoltes amb l’enterrament de la sardina 
i el correfoc. 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, conduirem 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  
 

A la plaça Josep Alfaras, 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 pl. de la Vila. 

 
I per acabar les festes de Carnaval, sardinada i concert 
 
El divendres 12 de febrer, a les 9 del vespre, al Teatre Municipal, sala petita, l’entitat 
de Bocs i Cabres organitza sardinada i concert amb Carles Belda 
 
El preu del tiquet per al sopar i el concert és 8 euros i es podrà comprar el mateix dia, 
a partir de les 8 del vespre, al Teatre Municipal Ateneu. 
 
 
La Batllòria també celebra el Carnaval 
 
A la Batllòria, divendres a 1/4 de 4 de la tarda, festa de Carnaval a l'escola. 
Seguidament, ball de disfresses al pati de l'Escola Montnegre amb xocolata desfeta 
per a tothom de la mà de l'AMPA. 
 
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda sortirà la Rua de Carnestoltes de la cantonada entre el 
carrer Breda i carrer Les Escoles. El recorregut és el següent: carrer Les Escoles, 
carrer Vall del Llor, carrer Tordera, carrer Lluís Companys, carrer Pàmies, carretera 
Vella, carrer Major, carrer Montnegre i arribada al pati de l’Escola Montnegre. 

Seguidament, Festa de disfresses, Ball i animació Al pati de l'escola Montnegre. A les 
9 de la nit, Sopar de carmanyola al menjador de l'escola Montnegre i a 2/4 d'11, ball 
amb o sense disfresses, música i animació amb DJ per a totes les edats. 

 
 
Comença la primera edició del curs de Sistemes Microinformàtics al Sax Sala 



L’alcalde, Francesc Deulofeu, i la regidora de Promoció Econòmica, Laura Costa, han 
donat la benvinguda aquest dimarts 2 de febrer als 16 alumnes del curs de Sistemes 
Microinformàtics que inauguren la primera edició d’aquesta especialitat formativa al 
Sax Sala. El curs es va iniciar el passat 25 de gener i està previst que finalitzi el 28 de 
juliol amb 600 hores de formació teorico-pràctica i pràctiques en empresa, i permet 
obtenir el corresponent Certificat de Professionalitat. 

L’alcalde i la regidora han destacat la importància de la formació al llarg de la vida, tot 
reconeixent l’esforç i voluntat dels alumnes en els seus respectius projectes de futur i 
en la seva aposta formativa. El curs està subvencionat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu i forma part de l’oferta formativa que ofereix Sax 
Sala en Formació Ocupacional. 

 
 
Del 8 al 16 de febrer, inscripcions als cursos de català per a adults al Sax Sala 

Ja podeu inscriure-us als cursos de català per a adults, que organitza el Consorci per a 
la Normalització Lingüística a Sant Celoni, per aprendre a parlar en català i per 
aprendre a usar correctament el català escrit. El període d'inscripció és del 8 al 16 de 
febrer, de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h, i els divendres de 10 a 13 h, 
al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny-Sax Sala (c. Montserrat, 28). 

Podeu informar-vos al telèfon 93 867 41 75, o per correu electrònic a 
santceloni@cpnl.cat. 

Més informació: 
www.cpnl.cat 
www.facebook.com/ocsantceloni 

 
 
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 
 
La Rectoria Vella acull 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. 
 
 
El documental de Xavier Alfaras sobre l'Educació durant la II República a Sant 
Celoni, disponible a YouTube 

El novembre de l'any passat es van dur a terme les III Jornades de la Memòria 
Històrica, sota el títol L'ensenyament durant la II República a Catalunya i a Sant Celoni 
(1931-1939). Un dels actes de les Jornades va ser la projecció del documental 
titulat Records de l'escola republicana a Sant Celoni (més informació, a aquest enllaç), 
realitzat per Xavier Alfaras, amb un seguit d'entrevistes de Josep M. Abril a diversos 
celonins que van viure l'escolarització a Sant Celoni a l'època de la II República 
Espanyola, i ens relaten els seus records i vivències. 

El vídeo compta amb l'aparició i els testimonis de Ton Barnola, Assumpció Bassols, 
Magdalena Costa, Josep Deulofeu, Teresa Monrabà, Maria Panareda i Antoni Pié. El 
podeu descarregar també a www.santceloni.cat 

 
 
 


