
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 22 de desembre de 2016 
 
 

• Continua la Croada contra l’incivisme! Els Supermonts ho tenen clar: "El 
reciclatge funciona si es fa correctament. Tu decideixes!" No et perdis el 
vido: https://www.youtube.com/watch?v=zQeDQUo7FOo 
 

• Entren en funcionament els primers fanals amb energia solar a Sant 
Celoni 
 

• Aquestes festes nadalenques, activitats totes les tardes! Consulta el 
programa d'activitats a www.santceloni.cat/nadal 
 

• Els alumnes de l'Institut Baix Montseny i els infants d'El Blauet fan pals 
per fer cagar el Tió. Una experiència enriquidora per a petits i grans 
 

• Per aquestes festes, regala cultura, regala espectacles de la nova 
programació del Teatre Ateneu! Amb Ramon Madaula, Roger Coma, Lluís 
Soler, Teresa Vallicrosa, David Guapo... i molts més! Les entrades es 
poden comprar per Internet o a l’Oficina de Turisme Les entrades es 
poden comprar online mitjançant la pàgina web del Teatre Ateneu o a 
l’Oficina de Turisme 
 

• Torna la campanya I tu, jugues en català? a Sant Celoni amb un concurs 
fotogràfic. Les tres millors fotos tindran premi! 
 

• Sant Celoni aporta 24.422 euros a la Marató de TV3! 
 

• Sant Celoni acull la fase classificatòria per participar al Campionat del 
Món de Ping Pong. El guanyador es classificarà automàticament per la 
ronda final, que tindrà lloc al Alexander Palace, a Londres 
 
 
 

 
Els Supermonts ho tenen clar: "El reciclatge funciona si es fa correctament. Tu 
decideixes!" 
Continua la Croada contra l'incivisme 
 
Els Supermonts, els dos superherois que han arribat a Sant Celoni i la Batllòria en 
resposta a la crida ciutadana per a combatre l'incivisme, presenten un nou vídeo, 
aquest cop, amb un manual de bones pràctiques per aprendre a reciclar correctament. 

Els Supermonts expliquen d'una manera clara i senzilla on va cada residu així com la 
importància de consumir menys de cara a reduir el nombre de residus que generem, 
reutilitzar tot allò que es pugui i en tot cas, reciclar bé. Com ells diuen: "el reciclatge 

http://www.santceloni.cat/nadal


funciona si es fa correctament i seguir les pautes és ben senzill, tu decideixes!". La 
Croada contra l'incivisme continua! 

Mireu el video a  www.santceloni.cat/supermonts 

 
 
Entren en funcionament els primers fanals amb energia solar a Sant Celoni 

L'aparcament dels Caputxins, al capdamunt del carrer Verge del Puig, disposa des 
d'ara d'un nou enllumenat alimentat amb energia solar, el primer de Sant Celoni. Es 
tracta de quatre fanals tipus LED autònoms amb panells solars i bateria. D'aquesta 
manera, es completa el remodelat de l'aparcament, després de l'entrada en 
funcionament del nou asfaltat i senyalització del passat 13 d'octubre (vegeu notícia). 
 
A banda dels avantatges d'utilitzar fonts d'energia neta, aquest tipus d'instal·lació és 
l'ideal quan no es disposa de xarxa elèctrica o, com en aquest cas, quan no es poden 
fer rases ni soterrar clabejat, atenent l'informe arqueològic emès pels serveis de la 
Generalitat. 

 
 
Aquestes festes nadalenques, activitats totes les tardes! 

Consulta el programa d'activitats a www.santceloni.cat/nadal 
 
A partir del dia 21 de desembre i fins el cap d'any, cada dia a la tarda hi ha 
programada alguna activitat a Sant Celoni!  El mateix dimecres 21, els alumnes del 
Centre Municipal d'Expressió obren foc amb una Audició de Nadal a 2/4 de 8 a la sala 
gran de l'Ateneu. L'endemà, dia 22, el Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes 
ofereix una master-class d'spining a canvi d'una joguina, de 17.30 a 21.30. El dia 23, 
divendres, la coral Briançó ofereix el tradicional Concert coral de Nadal, a les 8 del 
vespre a l'Ateneu. 

El dissabte 24 hi ha programades diverses d'activitats: al migdia, cercavila de 
gegants i els Cantaires a la plaça de la Vila, i al vespre, la tradicional Missa del Gall. 
El dia de Nadal al matí hi haurà la representació del Naixement de Jesús a 
l'església parroquial. I per Sant Esteve al matí, la Cantada de Sant Esteve, a l'Ateneu. 

Del dimarts 27 al divendres 30 cada tarda a partir de les 5 hi haurà activitats per a la 
mainada a la plaça de la Vila: taller de muntar tions i un circuit mòbil de mini karts 
elèctrics que derrapen el 27, inflables el 28, jocs de taula el 
29, xocolatada, manualitats i tallers el 29 i el 30, i festa kids i cantada de 
nadales el 30, entre d'altres. 

 
 
Els alumnes de l'Institut Baix Montseny i els infants d'El Blauet fan pals per fer 
cagar el Tió 
Una experiència enriquidora per a petits i grans 
 
Els infants de l'escola Municpal Bressol El Blauet juntament amb la col·laboració 
d'alumnes de 3r i 4t d'ESO de l'Institut Baix Montseny han fet pals per fer cagar el Tió 
aquest dijous 22 de desembre. Els petits han construit els pals mentre que els alumnes 
de l'Institut han ajudat amb la decoració. 

http://www.santceloni.cat/supermonts
http://www.santceloni.cat/17306
http://www.santceloni.cat/nadal


Els alumnes de 3r i 4t d'ESO provenen del Programa Amatista, projecte de 
diversificació curricular que combina les hores lectives amb tastets laborals per 
reforçar la motivació i l’aprenentatge significatiu. D'aquesta manera, el passat dijous, 
15 de desembre, tant infants com alumnes van gaudir de moments de curiositat, 
complicitat i alegria en compartir l’espai i una activitat nova per tots els implicats. 

Aquesta experiència també s’inclou dins del projecte “Compartim” de l’escola bressol, 
que compta amb la col·laboració de l’Institut Baix Montseny amb aquest tipus de 
propostes. La valoració per part dels dos centres és molt positiva ja que aquesta 
col·laboració fomenta la responsabilitat de l’alumnat, millora l’autoestima davant d’una 
activitat on se senten útils, augmenta el sentiment de pertinença a la comunitat i 
promou l’empatia dels alumnes de l’Institut. I d’altra banda, els infants de 0 a 3 anys 
tenen l’oportunitat de relacionar-se, comunicar-se i expressar-se amb joves, un perfil 
diferent a l’adult i els seus iguals i els permet aprendre una manera diferent valors com 
l’estima, el respecte, l’escolta i la confiança. 

 
 
 
Per aquestes festes, regala cultura, regala espectacles de la nova programació 
del Teatre Ateneu  
 
Amb Ramon Madaula, Roger Coma, Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, David 
Guapo... i molts més!  

Les entrades es poden comprar per Internet o a l’Oficina de Turisme 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni inicia un any més la campanya "Regala cultura, regala 
Teatre Ateneu!", on es promou la venda d'entrades de la nova cartellera prevista de 
febrer a maig de teatre i música a l'Ateneu per regalar com a obsequi nadalenc. 

Blaumut; David Guapo; Ramon Madaula i Roger Coma a l'espectacle L'electe; Lluís 
Soler i Teresa Vallicrosa amb El Bon pare, Cris Juanico Trio amb F(a)usta, teatre 
familiar amb Xirriquiteula Teatre... i moltes propostes més! 

Les entrades es poden comprar online mitjançant la pàgina web del Teatre Ateneu o a 
l’Oficina de Turisme els dies 24, 28. 29 i 31 de desembre, i 4 i 5 de gener de 10 a 14 h. 
i els dies 23 i 30 de desembre, de 16 a 20 h. 

Podeu consultar la cartellera a www.santceloni.cat/teatreateneu 

 
 
Torna la campanya I tu, jugues en català? a Sant Celoni amb un concurs 
fotogràfic 
 
Les tres millors fotos tindran premi! 

A Sant Celoni hi col·laboren: 6x3, Alguer Set, Can Bilbeny, Can Lluís, Cucut 
Joguines, Els 4 Gats i Tretze Vents 

La campanya I tu, jugues en català? celebra aquest any la seva quarta edició amb 
diverses novetats com un concurs fotogràfic a les xarxes socials i noves funcionalitats 
a la seva App. De l’1 al 21 de desembre pots participar al concurs fotogràfic penjant 

http://www.santceloni.cat/teatreateneu


una fotografia del teu joc o joguina preferits amb l'etiqueta #itujuguesencatalà a través 
d’Instagram, Facebook o Twitter. Les tres millors fotos tindran premi: una nit d'hotel 
més una visita guiada per la ciutat de Tarragona, un joc de Devir i un val de 50 € 
d'Abacus; una nit en un alberg de joventut, un joc de Devir i un val de 40 € d'Abacus, i 
quatre entrades per al musical Scaramouche, un joc de Devir i un val de 30 € 
d'Abacus. Tens tota la informació al vídeo següent. 

En addició, l'app “Jocs en català” que es pot descarregar a qualsevol dispositiu mòbil, 
actualitza el seu cercador de jocs i joguines, que permetrà ara ampliar els camps de 
cerca per obtenir uns resultats més acurats, mostrarà jocs elacionats amb la cerca 
efectuada i també hi haurà l'opció que cada usuari valori els jocs. També s’ha renovat 
el web dels jocs en català del CPNL, on a més del cercador de jocs i joguines, hi 
podreu trobar la llista de tots els establiments adherits a la campanya del territori, un 
aparat amb webs per jugar en català i un calendari amb les activitats que els centres 
de Normalització Lingüística duen a terme, entre d’altres informacions interessants. 

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 a Sant Celoni (6x3, Alguer Set, Can Bilbeny, Can 
Lluís, Cucut Joguines, Els 4 Gats i Tretze Vents) 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 de la campanya 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. 

 
Sant Celoni aporta 24.422 euros a la Marató de TV3! 

Aquest cap de setmana s'han acabat els actes organitzats a Sant Celoni a benefici de 
la Marató de TV3. En total, s'ha recaptat un total de 24.422 euros, si bé encara s'ha 
d'acabar de tancar definitivament. Amb tot, aquesta xifra ja supera els 23.546 euros de 
l'any passat. Tot un èxit! 
 
Des del col·lectiu 08470, coordinador de les activitats, agraeixen la col·laboració de 
moltes entitats, persones a títol individual i de l'Ajuntament. 

 
 
Sant Celoni acull la fase classificatòria per participar al Campionat del Món de 
Ping Pong 

El guanyador es classificarà automàticament per la ronda final, que tindrà lloc al 
Alexander Palace, a Londres 
 
Sant Celoni acull la fase classificatòria de l'estat espanyol per anar a la final del 
Campionat del Món de Ping Pong. La jornada se celebrarà el proper dissabte, 24 de 
desembre, al pavelló 11 de Setembre, a partir de les 9.30 h, i el guanyador es 
classificarà automàticament per la ronda final, que tindrà lloc els dies 28 i 29 de gener 
de 2017 al Alexander Palace, a Londres. 

El Campionat es va celebrar l'any passat a Barcelona i enguany ha estat possible a 
Sant Celoni gràcies a la predisposició dels components del Club Tennis Taula Sant 
Celoni, segons declaracions de Valentí Iglesias, que és qui organitza la ronda 
classificatòria. El Campionat del Món de Ping Pong (WCPP) és un campionat alternatiu 
que no pertany a la Federació i que està agafant molta popularitat envers els 

https://www.youtube.com/watch?v=OstnnrDXwWU


esportistes i aficionats al ping pong: ofereix regles pròpies, té una pala diferent, i és un 
campionat obert a tothom, sense discriminació de gènere o edat, on tothom pot posar-
se a prova i ser protagonista d'un combat molt espectacular i vistós. 

 


