
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 12 de gener de 2017 
 

 
• Ramon Madaula, Roger Coma, Teresa Vallicrosa, David Guapo, Blaumut, 

Cris Juanico i molts més a la nova temporada del Teatre Ateneu.  Les 
entrades es poden comprar per Internet o al Centre Municipal d’Expressió 
 

• Prop de 160 alumnes de totes les escoles participen als tallers d'estudi 
assistit per millorar els seus resultats 
 

• Concurs d'Instagram per promoure el civisme! Envia la teva foto i guanya! 
 

• Imatges de les cavalcada de Reis de Sant Celoni i la Batllòria. Mireu 
quines fotos! 
 

• La celonina Carmen Lajusticia ha complert 100 anys. Felicitats! 
 

• Mercat de la Ganga d’hivern aquest dissabte al carrer Anselm Clavé  
 

 
 
Ramon Madaula, Roger Coma, Teresa Vallicrosa, David Guapo, Blaumut, Cris 
Juanico i molts més a la nova temporada del Teatre Ateneu   

Les entrades es poden comprar per Internet o al Centre Municipal d’Expressió 
 
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 o al Centre Municipal d’Expressió de dilluns a 
dijous de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  

Podeu consultar la cartellera i comprar entrades a www.santceloni.cat/teatreateneu 
 

 
 
 
 

http://www.santceloni.cat/teatreateneu


Prop de 160 alumnes de totes les escoles participen als tallers d'estudi assistit 
per millorar els seus resultats 

Durant aquest curs, prop de 160 infants i joves proposats des de les escoles de Sant 
Celoni estan assistint fora de l'horari lectiu als tallers d’estudi assistit amb l'objectiu de 
millorar el seu èxit educatiu. Els tallers els proporcionen eines per a seguir el 
currículum escolar, els ajuden a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi i 
afavoreixen una actitud positiva vers l’aprenentatge. Aquests tallers s'emmarquen en 
el Pla Educatiu d’entorn de Sant Celoni i estan finançats per l'Ajuntament que aquest 
curs hi destina 30.442,85 €. 

Els tallers d'estudi assistit es reparteixen de la següent manera: 

•  1 taller al Col·legi La Salle 
•  2 tallers a l’escola Josep Pallerola 
•  1 taller a l’escola L’Avet Roig 
•  2 tallers a l’escola Montnegre 
•  1 taller al Col·legi Cor de Maria 
•  3 tallers a l’Institut Baix Montseny 
•  1 tallers per l’alumnat d’ESO de La Batllòria 
•  3 tallers a l’Institut escola La Tordera 

El taller d’estudi assistit i altres projectes de voluntariat educatiu, com el LECXIT, 
acompanyament lector, l’acompanyament escolar de Càritas Parroquial, reforcen 
l’acció educativa fora de l’horari lectiu. Per part de tota la comunitat educativa: famílies, 
escola, alumnes i agents educatius estan molt satisfets dels resultats. 

 

Concurs d'Instagram per promoure el civisme! Envia la teva foto i guanya! 

Continua la Croada contra l'incivisme a Sant Celoni i a la Batllòria i els Supermonts 
han convocat un concurs a Instagram que recull imatges o vídeos de la ciutadania 
realitzant algun acte cívic. Com a premi, un joc de taula per a tota la família. 

Hi ha temps fins el 31 de gener i només cal penjar la imatge o el vídeo a Instagram 
amb l'etiqueta #Supermonts. 
 

Podeu trobar més informació l'espai web de Croada contra l'incivisme. 

 

Imatges de les cavalcades de Reis de Sant Celoni i la Batllòria. Mireu quines 
fotos! 

Els Reis Mags de l'Orient van ser fidels a la cita i van arribar a Sant Celoni 
acompanyats per una gran cavalcada que va sortir de l'avinguda de la Pau fins a la 
plaça de la Vila! A la Batllòria, van fer entrada pel pont de la Tordera.  

Al web municipal podeu veure les imatges de Sant Celoni i de la Batllòria.  

 

http://www.santceloni.cat/supermonts


 
 
La celonina Carmen Lajusticia ha complert 100 anys. Felicitats! 

La senyora Carmen Lajusticia va néixer a Donostia el 21 de desembre del 1916, ara 
ha fet 100 anys! Carmen Lajusticia va venir a Catalunya a treballar de ben jove, es va 
casar i ja s'hi va quedar a viure. Resideix a Sant Celoni des de fa uns 20 anys. Amb 
motiu del seu aniversari, l'alcalde Francesc Deulofeu i la regidora Magalí Miracle la van 
anar a felicitar personalment. Que per molts anys senyora Carmen! 

 
 
Mercat de la Ganga d’hivern aquest dissabte al carrer Anselm Clavé  

Les botigues del carrer Anselm Clavé organitzen aquest dissabte 14 de gener el 
Mercat de la Ganga d’hivern. De 9 a 13.30 i de 17 a 20.30 h trauran els seus productes 
al carrer a preus molt rebaixats. 

 


