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 La campanya comptarà amb l’ajuda de dos superherois que faran de fil conductor i de 
motors d’aquesta “Croada contra l’incivisme” També s’han incorporat dos agents cívics 
per la campanya, amb l’objectiu que la seva tasca d’acompanyament i conscienciació 
faci que els agents de Seguretat Ciutadana no hagin d’actuar en la sanció. 

La campanya s’anirà desplegant per capítols des d’ara i fins al  juliol de 2017 per mitjà 
de vídeos disponibles al youtube, fulletons i altres elements que s’aplegaran al web 
www.santceloni.cat/supermonts.  

Aquests són els capítols que s’aniran succeint  

- CAP 1:  Excrements d’animals a la via pública 

- CAP 2 : Deixalles al seu lloc 

- CAP 3: Brutícia a les parets i carrers  

- CAP 4: Sorolls 

- CAP 5: Vandalisme 

- CAP 6: Tinença responsable d’animals 

- CAP 7:  Reduir, reciclar i reutilitzar 

- CAP 8: Millora de la mobilitat  

 
La campanya parteix del convenciment que l’acció ciutadana és clau en tots aquests 
temes però també es recullen accions de d’administració com l’augment de papereres 
per a excrements, instal·lació de noves cartelleres a la via pública, adhesius als 
contenidors de deixalles, recompte mensual de desperfectes i adhesius.  

La campanya s’ha donat a conèixer oficialment aquesta setmana amb la presència 
dels superherois a la porta de les escoles lliurant un fulletó de presentació als nens i 
nenes amb l’enllaç al primer video.  

 
 
 
Cap de setmana de Fira de Nadal a Sant Celoni amb més de 140 parades i tot 
tipus d'activitats! 
Trenet turístic, espectacles infantils, rucs, tallers, inflables, pa amb botifarra, 
actuacions musicals, caldo, tió gegant... 

Aquest cap de setmana vine a la Fira de Nadal de Sant Celoni on podràs gaudir tot 
tipus d'activitats i més de 140 parades! Els dies 3 i 4 de desembre trobaràs tot el que 
necessites per festes al municipi, com el trenet turístic, espectacles infantils, rucs, 
tallers, inflables, pa amb botifarra, actuacions musicals, caldo, tió gegant... i molt més 
durant dos dies. 

 



 

 

El recapte solidari d'aliments a Sant Celoni supera el de l'any passat. Moltes 
gràcies! 

El recapte solidari d’aliments que va tenir lloc els dies 25 i 26 de novembre, organitzat 
per Càritas i Creu Roja amb el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni, va gaudir d’una 
resposta molt positiva per part de la ciutadania: s'ha recollit un total de 20.587kg, 
que equival a un 6,39 % més que l'any passat. 

Un ampli grup de persones voluntàries van fer possible aquesta nova edició del 
recapte que permet nodrir el Servei d’aliments local en els establiments participants 
(Esclat, Caprabo, Aldi, Lidl, Condis, Mercadona, Dia i Simply) i en el triatge i 
classificació dels productes. 

Moltes gràcies, Sant Celoni! 

 

La colla de geganters de Sant Celoni  i l’Institut Guttmann, junts per la Marató de 
TV3  

La colla de Geganters de Sant Celoni i l’Institut Guttmann comparteixen un projecte 
comú de cara a donar suport a la Marató de TV3 dedicada a l’ictus, les lesions 
medul·lars i cerebrals. Aquesta col·laboració té dues dates assenyalades.  

Demà divendres 2 de desembre, a partir de dos quarts de dotze del migdia tindrà lloc 
una Masterclass Indoor Cycling, tot seguit, coreografia per a la Marató i un fi de festa 
amb els Gegants de Sant Celoni.  

El 18 de desembre, els gegants de Sant Celoni sortiran de bon matí de l'Institut 
Guttmann a Badalona per arribar a Sant Celoni pels volts de les 6 de la tarda. En 
Martí, la Maria del Puig i tota la colla de geganters volen col·laborar amb La Marató de 
TV3 i portar cap a Sant Celoni un missatge solidari que serveixi per millorar vides. 
Recorreran 45 quilòmetres i passaran per 7 municipis diferents.  Si hi vols participar o 
fer una part del recorregut, pots contactar amb la colla. També pots col·laborar 
comprant una polsera  

Contacte : 
geganters.santceloni@gmail.com 
Facebook : Colla de Geganters de Sant Celoni 

Local dels geganters : c/ St.Pere, 41 - Sant Celoni( (divendres 19-21 h ) 

 

 

La celonina Montserrat Roca compleix 101 anys. Per molts anys! 



La celonina Montserrat Roca va celebrar els 101 anys el passat dissabte 26 de 
novembre i l'alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat Magalí Miracle van 
anar a felicitar-la en nom de tots els celonins i celonines i van regalar-li un ram de flors. 
La Montserrat va aprofitar la visita per explicar fets de la seva vida i esdeveniments de 
primers del segle passat. 

Montserrat Roca va néixer a Santa Coloma de Farners, la setena de 9 germans. A 
l'edat de 7 anys ja es va traslladar a Sant Celoni on es va casar. Sempre molt 
treballadora i optimista es va guanyar la vida com a teixidora. Aficionada a les labors i 
al teatre, va col·laborar durant molts anys amb l'Esplai de la Gent Gran fent de 
rapsoda. La Montserrat té un fill, una néta i dos besnéts, i gaudeix d'un bon estat de 
salut. Per molts anys! 

 

Sant Celoni s’activa novament contra la violència vers les dones 

Sant Celoni ha testimoniat una vegada més el rebuig a la violència de gènere, 
mitjançant un acció de denúncia i sensibilització organitzada per la Plataforma 
d’Iniciatives per l’Equitat entre Gèneres - PIEG) i l’Ajuntament, que un any més han 
volgut sumar el municipi als actes del Dia internacional contra la violència vers les 
dones. 

L’acció es va dur a terme el dissabte 26 al capvespre. La presència de pluja va impedir 
desplegar tal com s’havia previst inicialment, que l’acció protagonitzada per una 
setantena de persones voluntàries comencés a la plaça de l’Església i continués de 
manera impactant pel carrer Major fins la plaça de la Vila. No obstant això va estar 
possible dibuixar un NO gegantí amb les pròpies voluntàries que, amb una llàntia a les 
mans i samarretes negres amb textos al·lusius a  la problemàtica,varen palesar el 
rebuig ferm a qualsevol tipus de violència. 

L’acte va continuar a l’interior de can Ramis on alumnes de l’escola de música Zona 
Música, de Sant Esteve de Palautordera, varen interpretar delicades peces i on 
l’escriptor i editor Enric Soler i Raspall va llegir un emotiu i ferm text. 

La PIEG ha fet avinent des de diferents mitjans i a les xarxes, l’agraïment a totes les 
persones que s’han compromès a fer possible els actes i convida a tothom que ho 
desitgi a incorporar-se de manera estable a la Plataforma. 


