
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 29 de desembre de 2016 
 
 

• Festa de Cap d'Any per a tothom: Ball a l'Ateneu i festa al Pavelló! 
• La visita dels Carters Reials inclou tallers per a la mainada, xocolatada i 

un pessebre vivent 
• Un nou itinerari i una comitiva més poblada, a la Cavalcada de Reis 

d'enguany. A més d'aquest canvi en l'itinerari, s'ampliarà la comitiva de la 
cavalcada, per fer-la més gran i més lluïda 

• Voleu que els Reis d'Orient vinguin personalment a visitar-vos a casa 
vostra? 

• Torna la tradicional Campanya de Joguines de Creu Roja. Col·labora-hi! Si 
voleu que cap infant es quedi sense joguines aquest Nadal, podeu portar 
joguines noves, no bèl·liques i no sexistes al local de Creu Roja fins el 4 
de gener 

• Consell per un Nadal més sostenible. Et proposem alguns consells per un 
Nadal més ecològic i solidari, com fer regals manuals, comprar productes 
de comerç just o reciclar com cal els residus que generem 

• Nou concurs a Instagram: Tu també pots ser un superheroi! 
• El segon projecte de l'Orquestra Baix Montseny es basa en la música de 

Pink Floyd i Queen 
• El Clip: nova oferta trimestral de cursos i tallers. Apunteu-vos! De gener a 

març es duran a terme cursos i tallers englobats en els àmbits de 
l'expressió artística, el lleure i les tecnologies de la informació i la 
comunicació 

• El Ple municipal aprova les ordenances fiscals pel 2017. L'acord conté 
aportacions de tots els grups municipals i fa possible augmentar la 
inversió en ajudes socials bàsiques i d'educació i ocupació 
 
 
 

Festa de Cap d'Any per a tothom: Ball a l'Ateneu i festa al Pavelló! 
Sant Celoni i la Batllòria rebran l'arribada del nou any com cal, amb molta festa i ball! A 
Sant Celoni tindran lloc dues festes populars pensades perquè hi pugui participar 
tothom, mentre que a la Batllòria rebran el nou any de la millor forma, amb 
campanades i música. 
 
A Sant Celoni, a partir de 2/4 d'10 del vespre, a la sala petita de l'Ateneu, l'Associació 
de Gent Gran organitza un sopar, i tot seguit, ball a la sala gran amb el grup Què Tal. I 
al Pavelló Municipal 11 de Setembre, a partir de 2/4 d'1 i fins les 5 de la matinada, hi 
haurà la Gran Festa de Cap d'Any amb una Winter Party, una sessió discoteca amb 
animació fent un repàs de tots els estils musicals (pop, latino, salsa, zumba, 
merengue, twist, ska, rumba...) i per acabar el DJ Marvin amb tots els hits del moment. 
L'entrada és gratuïta però l’aforament limitat. 
 



A la Batllòria, la Festa de Cap d’any tindrà lloc a la plaça de l’Església, on es donarà 
al benvinguda al nou de la millor forma. A ¾ de  12, es faran les Campanades de Fi 
d’any, i tot seguit, al menjador de les Escoles, música Karaoke amb servei de bar.  

 

Consulteu el programa d’actes a www.santceloni.cat/nadal 

 

 
La visita dels Carters Reials a Sant Celoni i la Batllòria inclou tallers per a la 
mainada, xocolatada i un pessebre vivent 

Sant Celoni i la Batllòria es preparen per rebre la visita dels Carters Reials que faran 
arribar les cartes dels més petits als Reis d’Orient.  

El 2 de gener, l'agrupament Erol organitza l'arribada dels Carters Reials, la Martina i 
l'Ermenter, a Sant Celoni. Durant el 2, 3 i 4 de gener, els carters s'instal·laran al 
recinte medieval de la Força, tot fent la seva arribada des de la plaça del Bestiar. A 
més de donar les cartes, els nens i nenes del municipi podran fer tallers i veure un 
pessebre vivent. 

A la Batllòria, tindran la visita del Patge Reial el proper divendres, 30 de desembre a 
les 7 de la tarda al pati de Can Bruguera. A més de recollir les cartes, se servirà 
xocolata calenta.  

 

Un nou itinerari i una comitiva més poblada, a la Cavalcada de Reis d'enguany 

A més d'aquest canvi en l'itinerari, s'ampliarà la comitiva de la cavalcada per fer-
la més gran i més lluïda 

L’itinerari de la Cavalcada de Reis a Sant Celoni del dia 5 començarà a l'avinguda de 
la Pau cantonada carrer Pintor Bernat Martorell a les 6 de la tarda, seguirà per 
l'avinguda de la Pau fins la plaça Mercè Rodoreda, tot seguit pel carrer Doctor Trueta, 
el carrer Major, la plaça de l'Església i arribarà a la plaça de la Vila. 

A més d'aquest canvi en l'itinerari, s'ampliarà la comitiva de la cavalcada, per fer-la 
més gran i més lluïda. Enguany comptarà amb la col·laboració de les escoles de 
dansa de l'Esther Cortés, Contrajazz i Núria Ventura, i amb membres de Rebrot 
Teatre, l'Agrupament Erol, el patinatge artístic, la colla de diables i la colla de 
geganters. 

A la Batllòria, els Reis Mags de l’Orient arribaran pel pont de la Tordera, 
aproximadament a 2/4 de 7 de la tarda, mentre que l'arribada a la plaça de l'Església 
serà pels volts de 2/4 de 8 del vespre. Un cop allà, el Reis acolliran a tots els nens i 
nenes de la Batllòria, amb entrega de caramels i regals, abans de retornar als seus 
països d'origen.  

 

 
Voleu que els Reis d'Orient vinguin personalment a visitar-vos a casa vostra? 

http://www.santceloni.cat/nadal


L'Agrupament Escolta i Guia Erol La Salle ofereix un servei de visita dels Reis Mags 
d'Orient la nit del dia 5 de gener a Sant Celoni.  A canvi, només us demanen la 
voluntat. 

Contacte: 
636 47 96 42 (Rei Blanc) 
617 28 50 27 (Rei Ros) 
645 43 58 63 (Rei Negre) 

 

 
Torna la tradicional Campanya de Joguines de Creu Roja. Col·labora-hi! 

Si voleu que cap infant es quedi sense joguines aquest Nadal, podeu portar 
joguines noves, no bèl·liques i no sexistes al local de Creu Roja fins el 4 de 
gener 

Els seus drets en joc és el lema de campanya de la recollida de joguines que Creu 
Roja Joventut duu a terme des de 1992 per cobrir les necessitats de milers d’infants de 
famílies d’arreu de Catalunya amb dificultats econòmiques que no poden assumir 
l’adquisició de joguines per als seus fills i filles, i mirar d'aconseguir que cap infant es 
quedi sense joguines per Nadal. 

Partint del valor educatiu i social de la joguina educativa, l'entitat es dirigeix a 
particulars, entitats i empreses perquè col·laborin a la campanya, bé sigui amb la 
donació de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes, amb aportacions 
econòmiques, o amb suport en forma d'esponsorització o recursos. 

A Sant Celoni, el lloc de recollida serà al local de l'entitat (ctra. Vella, 86), des d'ara i 
fins el 4 de gener, de dilluns a dijous de 10.30 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h.  

 
 
Consells per un Nadal més sostenible 

Et proposem alguns consells per un Nadal més ecològic i solidari, com fer regals 
manuals, comprar productes de comerç just o reciclar com cal els residus que 
generem 

Amb l'arribada de les festes de Nadal, des de l'Ajuntament us suggerim l'adopció d'una 
sèrie de mesures per fer que aquesta celebració sigui menys impactant sobre el medi 
ambient: responsabilitat en el consum, sostenibilitat, solidaritat, reciclatge, respecte pel 
medi ambient i els animals, etc.  
 
Responsabilitat en el consum: El consum desmesurat de les festes nadalenques té 
repercussions socials, econòmiques i ambientals que podem evitar amb un consum 
responsable. 

 Compra només el necessari i no et deixis seduir per la presentació dels regals. 

 Un regal fet per tu té més valor sentimental que un regal comprat. En aquest sentit, els 
treballs manuals poden ser una font d'imaginació i aprenentage dels nens i nenes: fes-
te els fanalets, ornaments i tions. 



 L'estima no es mesura amb el nombre de regals. Ensenya als teus fills i filles a valorar 
la qualitat més que la quantitat. El temps que juguis amb ells és el millor regal. També, 
no tot han de ser regals materials, regala cultura: teatre, circ, cinema, etc. 

Sostenibilitat: En comprar un producte ens hem de preguntar d'on ve, qui el produeix 
i com pot afectar al medi ambient. 

 Prioritza productes d'origen local i estalviaràs energia del seu transport. 

 Regala objectes fets amb materials renovables i reciclabes: defuig del plàstics i 
evitaràs la contaminació del procés de fabricació i residus. Una bona opció és regalar 
ecoproductes. Amb l'aplicació de l'ecodisseny podem trobar productes fets a partir de 
materials reciclats. 

Solidaritat: La solidaritat és un sentiment propi del Nadal, practica'l. 

 Ensenya als teus fills i filles a regalar, no només a rebre regals. 

 Evita les joguines bèl·liques i sexistes, la mainada interioritza els comportaments i 
valors socials. També, compra productes de comerç just o compra regals a les 
botigues de segona mà. 

 Porta les joguines velles i els contes que ja no vulguis a la Creu Roja. Poden alegrar el 
Nadal d'altres nens i nenes. Porta la roba i el calçat usats als contenidors de color 
taronja que trobaràs al carrer. Poden tenir un nou ús. 

Residus: Per Nadal també és un bon moment per començar a ser solidari amb el medi 
ambient. 

 Compra els regals amb el mínim d'embalatge, per evitar residus i pagar l'objecte més 
car. Fes les compres dels àpats de Nadal amb el carro o el cabàs i compra els 
productes que es venguin a granel. Rebutja les bosses i les safates de plàstic. 

 Demana begudes en envasos retornables o utilitza els envasos de vidre. 

 Compreu el que realment es necessiti, intenteu calcular bé les quantitats que 
necessitareu de menjar, beguda i altres productes. 

 
Reciclatge: Per Nadal es generen molts residus, de menjar i sobretot cartró, 
embalatges i vidre. De nosaltres depèn aprofitar-los. 

 Disposita les restes de menjar en el contenidor marró. 

 Plega les capses de cartró i diposita-les, juntament amb el paper de regal, en els 
contenidors de color blau. 

 Aixafa els embalatges de plàstic i porta'ls als contenidors de color groc. 

 Porta les ampolles de cava a la deixalleria municipal, així es reutilitzaran sense 
necessitat de fondre-les. El vidre s'ha de dipositar en els contenidors de color verd 

Energia: Evita malbaratar aigua i electricitat a la llar. 

 Utilitza bombetes de baix consum (neons, leds ...) per a la decoració nadalenca i 
apaga-les quan sigui convenient. No us oblideu d’apagar durant la nit l'enllumenat 
ornamental; és innecessari gastar energia mentre dormim 



 Les espelmes també són una bona solució per decorar i fer ambient. 

 Si regaleu electrodomèstics mireu que siguin energèticament eficients, són més cars 
però ho estalviareu en consum. 

 Incorporeu piles recarregables en els regals de petits electrodomèstics i joguines. 

Respecte al bosc: Si volem guarnir un pessebre evitem malmetre els boscos. 

 En comptes d'utilitzar la molsa pots utilitzar altres elements com la sorra, les 
serradures tenyides, l'escorça, les fulles seques, etc. 

 Recorda que el boix grèvol és una espècie protegida per la llei i està prohibit agafar-ne 
de la natura. 

 Si vols un arbre de Nadal, has d'evitar tenir un avet perquè és una espècie d'arbre que 
no s'adapta al clima mediterrani i mor després del nostre ús com a ornament nadalenc. 
Per exemple, si vols un arbre que duri molt temps, pots comprar altres espècies 
adaptades al clima mediterrani: cirerer d'arboç, llorer, llentiscle, etc. Si acabes optant 
per l'avet assegura't que aquest és de viver, i passades les festes, el millor que pots fer 
amb ell és reciclar-lo per fer compost. Pots portar-lo a la deixalleria o als punts verds 
habituals. 

Protecció als animals: Si optes per regalar animals de companyia pensa que no es 
tracta només d'un regal, és un ésser que a partir del moment que l'adquirim dependrà 
de nosaltres, de la nostra estima, del nostre espai i temps la resta de la seva vida. 

 Recorda que hi ha gossos i gats per adoptar. 

 Si compres una espècie exòtica, assegura't que no estigui protegida per la llei. 

 
 
Nou concurs a Instagram: Tu també pots ser un superheroi! 

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 el primer concurs 
d'Instagram on demanen als ciutadans i ciutadanes del municipi que es converteixin en 
superherois supercívics. 

Participeu en aquest nou concurs enviant una foto o un vídeo demostrant el vostre 
acte més cívic, com per exemple, reciclant en condicions o sent responsables amb la 
vostra mascota. Feu ús de l'etiqueta #Supermonts i podreu guanyar un joc en català 
de la campanya I tu, jugues en català?. 

Teniu temps fins el 13 de gener! 

Trobareu tota la informació a  www.santceloni.cat/supermonts 

 

El segon projecte de l'Orquestra Baix Montseny es basa en la música de Pink 
Floyd i Queen 



El proper 7 de gener, l'Orquestra Baix Montseny presenta L'espectacle ha de 
continuar, a les 7 de la tarda al Teatre Ateneu, amb música de dues de les bandes de 
rock més influents del segle XX, Pink Floyd i Queen. 

Aquest mateix concert també es realitzarà el divendres 13 de gener, a les 10 del 
vespre, al Patronat de Sant Antoni de Vilamajor. L'entrada serà gratuïta en ambdós 
concerts. 

 
El Clip: nova oferta trimestral de cursos i tallers. Apunteu-vos! 

De gener a març es duran a terme cursos i tallers englobats en els àmbits de 
l'expressió artística, el lleure i les tecnologies de la informació i la comunicació 
 
Ja teniu a la vostra disposició el CLIP del primer trimestre de 2017, l'oferta de formació 
trimestral organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni. De gener a març es duran a 
terme diversos cursos i tallers englobats en els àmbits de l'expressió artística, el lleure 
i les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Trobareu tota la informació a www.santceloni.cat/clip 

 

 
El Ple municipal aprova les ordenances fiscals pel 2017  
L'acord conté aportacions de tots els grups municipals i fa possible augmentar 
la inversió en ajudes socials bàsiques i d'educació i ocupació 
 
El Ple municipal celebrat dimecres 21 de novembre va aprovar les ordenances fiscals 
pel 2017 amb els vots a favor de l'equip de govern (CiU i ERC) i l'abstenció de la resta 
de grups municipals (PSC, CUP i ICV). Les ordenances, que incorporen propostes de 
tots els grups municipals, estan orientades a facilitar els nivell d'ingressos suficient per 
fer front a un pressupost amb important inversió en polítiques socials de suport a les 
necessitats bàsiques, a l'ocupació i l'educació. Pel que fa als impostos, els principals 
canvis són l'augment del 2% de l'IBI general, l'augment del 5% de l'IBI al 10 % de 
finques amb major valor cadastral i un augment del 5,69% de la plusvàlua amb 
l'objectiu de gravar l'especulació. Pel que fa a les taxes, la majoria es mantenen igual, 
tret d'algunes com la retirada de vehicles de la via pública o el servei municipal de 
control d'animals de companyia per estada diària de l'animal a la residència de cara a 
apropar-les al seu cost real i que no recaigui en tots els ciutadans. S'incorpora una 
nova taxa lligada al permís d'abocament d'aigües residuals al sistema de sanejament 
municipal de cara a protegir el medi ambient. 

Segons l'alcalde Francesc Deulofeu, en l'aprovació de les ordenances "cal posar en 
valor l'esforç de l'Equip de govern per arribar a acords amb la resta de grups 
municipals i la voluntat d'aquests a trobar punts d'entesa per garantir els recursos 
necessaris per fer front a la despesa en serveis socials, activitats culturals, educatives, 
esportives... entre molts altres serveis. Cal tenir present que els impostos i taxes 
representen la meitat dels ingressos del pressupost municipal i per tant són una eina 
molt important de redistribució dels recursos". 

http://www.santceloni.cat/clip

