
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 23 de febrer de 2017 
 
 

 

• La festa de Carnaval obrirà la celebració dels 250 anys de Gitanes a Sant 
El president Carles Puigdemont, convidat d’honor de la ballada de 
diumenge 
 

• Carnaval a Sant Celoni: 11 comparses ompliran la rua d’alegria i color! 
 

• Carnaval a la Batllòria: rua, festa de disfresses, sopar  i ball  
 

• Dimecres a partir de les 19 h: vetlla, enterrament del Carnestoltes i 
Correfoc  amb la Colla de Diables 
 

• Es busca el tercer Superheroi, comença el càsting de nominacions! No et 
perdis els videos amb #Supermonts a les xarxes socials 
 

• Entitats, voleu muntar barraca per festes? Inscripcions obertes del 27 de 
febrer al 15 de març 
 

• Voleu apuntar-vos al Voluntariat per la llengua? Obert el període 
d'inscripció de la 26a edició 
 

• Nova oferta de cursos trimestrals de Conversa en Anglès i Alfabetització 
digital a l'Escola d'Adults 
 

• Comencen les jornades de portes obertes als centres educatius de Sant 
Celoni 

 
• Es presenta oficialment el projecte Slot a Fondu 
 

 

 

 

La festa de Carnaval obrirà la celebració dels 250 anys de Gitanes a Sant Celoni  

El president Carles Puigdemont, convidat d’honor de la ballada de diumenge 

Les festes de Carnaval d'aquest any tenen més color de Gitanes que mai perquè el 
Ball de Gitanes de Sant Celoni celebra enguany els 250 anys. El farmacèutic celoní 
Miquel Draper, en un escrit de 1887, explica que desconeix quan es va començar a 



ballar aquest ball al poble, però afirma que l'any 1767 el Ball de Gitanes ja es ballava a 
Sant Celoni. 

Si ens remetem a aquesta data, doncs, ja fa com a mínim 250 anys que les celonines i 
els celonins festegem els dies de carnestoltes ballant les Gitanes. El tret de sortida 
d'aquesta celebració tindrà lloc el proper divendres 24 de febrer, amb un cercavila 
amb entitats de cultura popular i tradicional de Sant Celoni, la presentació dels actes 
a la Sala Bernat Martorell i la inauguració d'un tast d'imatges d'aquests anys a can 
Ramis. Entre els actes de celebració destaca la novetat de la Filferrada el dissabte 25, 
amb el cercavila i el ball de gitanes de la colla del filferro, el tradicional ball de 
gitanes el diumenge 26, la realització del pregó de Festa Major, i de cara al 2018, una 
exposició i l'edició del llibre de les Gitanes a Sant Celoni. A més, de ben segur que 
sorgiran d'altres propostes i iniciatives per fer més gran aquesta celebració. 

Diumenge, el ball de Gitanes tindrà el president Carles Puigdemont de convidat 
d’honor (convocatòria PREMSA: a les 11.30 h, arribada prevista a l’Ajuntament) .  

Consulteu el detall dels actes a: www.santceloni.cat/gitanes  

 
11 comparses ompliran la rua d’alegria i color!  
 
Dissabte a 2/4 de 7 tarda arrencarà la Rua des de darrera de la Biblioteca i 
encapçalada per la carrossa del Rei Carnestoltes i els seus personatges de la mà de 
Bocs i Cabres de Sant Celoni. La rua comptarà amb 10 comparses més formades per 
més de 600 persones:  Moulin rouge, Tocats de l’ala, L’alegria de les 4 estacions, 
Yellow submarí, Lions of bàsquet, Les Divines, Thriller, Cafè, Els Trileros i Soler 60!. A 
continuació de les comparses hi haurà l’espai per a totes les persones que s’hi vulguin 
afegir amb les seves disfresses. Enguany s’arriba a la XXI Concurs de comparses amb 
premis a les comparses: la més original, la més animada, la més elaborada i la més 
votada. Els premis es lliuraran durant el sopar que es farà al Pavelló.  

L’itinerari de la rua serà el següent:  pg. Rectoria Vella, c. Torras i Bages, c. Ramis, c. 
Grup Escolar, pg. dels Esports, pl. Comte del Montseny, c. Sant Martí, ctra. Vella, c. 
Anselm Clavé, Plaça de la Vila (1), c. Torras i Bages, c. Bruc i c. Esteve Cardelús. 

Quan es passi per la plaça de la Vila el vehicle quedarà parat davant l’ajuntament i la 
gent de la comparsa entrarà a la plaça de la Vila per fer la seva coreografia. 

A partir de 2/4 d’11 de la nit, ball al pavelló obert a tothom amb Glamour Band i 
DJ Cabres. Aforament limitat. 
 
 
Carnaval a la Batllòria 
Rua de Carnestoltes i Festa de Disfresses a la Batllòria 

• A les 5 de la tarda 
Rua de Carnestoltes pels carrers del poble 
Itinerari: c. Major, c. Breda,c. Les Escoles, c. Montnegre, c. Vall del Llor, c. 
Tordera, c. Lluís Companys, c. Pàmies, ctra. Vella, c. Major, c. Montnegre i 
arribada al pati de l’Escola Montnegre. 

• Tot seguit 
Festa de Disfresses 
Ball i animació. Berenar i refrigeri per a les comparses 



Sopar de carmanyola i Ball a la Batllòria 

• A les 9 del vespre 
Sopar de Carmanyola 
Cadascú es durà el sopar, els coberts, els gots, el tovalló i la beguda de casa. 
Organitza: la Batcolla 

• A 2/4 d'11 de la nit 
Ball (amb o sense disfresses) 

 

Dimecres a partir de les 19 h: vetlla, enterrament del Carnestoltes i Correfoc  
amb la Colla de Diables  

La Colla de Diables de Sant Celoni organitza dimecres a partir de les 7 de la tarda a la 
plaça de la Vila, la vetlla del Carnestoltes, el seu enterrament i el Correfoc.  El 
recorregut de l’enterrament anirà de la plaça de la Vila a la plaça Josep Alfaras 
passant pels carrers Torras i Bages,  Bellver, la plaça del Bestiar i el carrer de les 
Valls. Des d’allà començarà el Correfoc que seguirà el següent itinerari:  plaça Josep 
Alfaras, carrer Sant Roc, carrer Sant Joan, carrer Sant Antoni, carrer Anselm Clavé i 
plaça de la Vila. 

 Recomenacions: 

• Si voleu participar en el correfoc, porteu roba de cotó (a poder ser vella), mocador i 
barret al cap. 
• Protegiu els aparadors i tenderols 
• No aparqueu en els carrers per on passarà el correfoc. 

 

Entitats, voleu muntar barraca per festes? Inscripcions obertes del 27 de febrer 
al 15 de març 

Totes les entitats que estiguin interessades en formar part de la Comissió barraques i 
optar a fer barraca durant els dies de la Festa Major de setembre de 2017, Cap d’any i 
Carnestoltes 2018, ho podran sol·licitar mitjançant una instància a l'Oficina d’Atenció 
Ciutadana (c. Campins 24, Edifici El Safareig). 

Com altres anys s’hauran de complir uns requeriments acordats en les reunions de la 
comissió de barraques: 

• Ser una entitat legalment constituïda, sense ànim de lucre, amb els estatuts i el 
NIF actualitzats propis, amb una antiguitat mínima d’un any. 

• Realitzar una memòria on s’especifiqui que l’associació té una dinàmica activa 
en el teixit associatiu de la vila (segons model disponible al web) i que les 
seves activitats van adreçades a la població). 

El termini de presentació de la sol·licitud es del 27 de febrer al 15 de març de 2017. 
Podeu demanar més informació a la Rectoria Vella, els dilluns, dimecres i divendres de 
8 a 15 h, trucant al 93 864 12 13, o bé enviant un correu electrònic a 
cultura@santceloni.cat. 

  

mailto:cultura@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/a.php?fer=ED_AGENDA&id=17946


 

Voleu apuntar-vos al Voluntariat per la llengua? Obert el període d'inscripció de 
la 26a edició 
 
Des d’ara i fins al 15 de març es faran les inscripcions per a la 26a edició del 
Voluntariat per la Llengua, el programa per practicar català a través de la conversa. Es 
basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla 
català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. 
Va adreçat a persones majors de 18 anys i suposa un compromís mínim de 10 hores 
(una hora a la setmana durant deu setmanes) per tal que voluntari i aprenent puguin 
trobar-se i conversar, on vulguin i del tema que vulguin. L'edició que acaba de 
finalitzar, la 25a, (novembre 2016-febrer 2017) ha comptat amb la participació de 10 
parelles.  

La nova edició es presentarà oficialment amb un acte el dilluns 27 de març i 
s'acabarà la segona setmana de juny. 
 
Tant si voleu deixar-vos anar a parlar en català, com si voleu ajudar a algú a fer-
ho, podeu adreçar-vos a: 

Oficina de Català de Sant Celoni 
Parc de la Rectoria Vella, s/n 
Tel. 93 864 12 13 
santceloni@cpnl.cat 
Facebook: www.facebook.com/ocsantceloni 

 

 
Nova oferta de cursos trimestrals de Conversa en Anglès i Alfabetització digital a 
l'Escola d'Adults 

El Centre de Formació d'Adults obrirà properament un nou període de preinscripció i 
matrícula per a cursos de durada trimestral: Conversa en Anglès i Alfabetització 
digital. 

A partir del 27 de febrer, les persones interessades poden sol·licitar una entrevista 
d'orientació, per telèfon o presencialment. Les preinscripcions i entrevistes 
d'orientació es faran el 7 i 8 de març i la matrícula, els dies 20, 21 i 22 de març, a Sax 
Sala - Centre de Formació i Ocupació. El número de places disponibles queda 
condicionat pel nombre de matriculacions dels alumnes de continuïtat i dels preinscrits 
del primer i segon trimestres 

Si voleu més informació, podeu adreçar-vos a Sax Sala (Montserrat, 2), o bé trucar al 
938674175 o enviar un correu a cfadults@santceloni.cat. L'horari d'atenció al públic és 
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h. 

El calendari, horari i preus dels cursos trimestrals dels quals s'obrirà matrícula són: 

Conversa en anglès 
nivell 1: els dimarts de 17 a 18.30 h, del 28 de març al 13 de juny de 2017 
nivell 2: els dijous de 17 a 18.30 h, del 30 de març al 15 de juny de 2017 

mailto:santceloni@cpnl.cat
http://www.facebook.com/ocsantceloni
tel:938674175
mailto:cfadults@santceloni.cat


nivell 3: els dimecres de 17 a 18.30 h, del 29 de març al 14 de juny de 2017 
Preu  94,86 € 

Alfabetització digital 
nivell 1: els dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h, del 27 de març al 7 de juny de 2017 
nivell 2: els dimarts i dijous de 19 a 20.30 h, del 28 de març al 8 de juny de 2017 
nivell 3: els dimarts i dimecres de 17.30 a 19 h, del 28 de març al 7 de juny de 2017 
Preu : 11,28 € 

 

Comencen les jornades de portes obertes als centres educatius de Sant Celoni 

Les famílies d'infants que vulguin visitar els centres educatius de Sant Celoni pel curs 
que ve, ho poden fer els dies i hores següents: 

Centre escolar Data Hora Telèfon 
centre 

Institut Baix Montseny (ESO) Dimarts 28 de 
febrer A les 18 h 93 867 34 70 

Col·legi La Salle Dissabte 4 de març d'11 a 13 h 93 867 02 65 

Escola Montnegre (La Batllòria) Dimarts 7 de març de 15 a 16.30 
h 93 847 00 29 

Escola Soler de Vilardell Dimecres 8 de 
març 

de 9.30 a 
11.30 h 93 867 24 39 

Institut Escola La Tordera Dimecres 8 de 
març 

de 15.30 a 17 
h 93 848 47 98 

Escola Montnegre (La Batllòria) Dijous 9 de març de 9 a 10.30 h 93 847 00 29 

Escola L'Avet Roig Divendres 10 de 
març 

de 15.30 a 18 
h 93 867 39 23 

Col·legi Cor de Maria Dissabte 11 de 
març d'11 a 13 h 93 867 03 98 

Escola Josep Pallerola i Roca Dijous 16 de març de 9.30 a 11 h 93 867 18 02 
Institut Baix Montseny (Cicles 
Formatius) Dissabte 6 de maig de 10 a 12 h 93 867 34 70 

Institut Baix Montseny (Batxillerat) Dimarts 9 de maig A les 18 h 93 867 34 70 

Excepcionalment, les famílies que no puguin assistir a la jornada de portes obertes, 
poden visitar l’escola concertant una entrevista amb la direcció, prèviament i sempre 
que l’equip directiu tingui disponibilitat. 

 

 
Es busca el tercer Superheroi, comença el càsting de nominacions!  
No et perdis els videos amb #Supermonts a les xarxes socials 
 



Els Supermonts han iniciat el càsting a les xarxes socials per trobar el tercer 
Superheroi en el marc de la croada contra l'incivisme a Sant Celoni i la Batllòria. Per 
participar només cal publicar un vídeo realitzant una acció cívica i nominar a un amic 
perquè ell també hi pugui participar. Recordeu penjar el vídeo a les xarxes amb 
l'etiqueta #Supermonts i el nom del vostre nominat. 

El SuperSeny i el SuperNegre han iniciat la cadena del civisme nominant a l'alcalde 
Francesc Deulofeu i el Cicle d'infantil de la Salle Sant Celoni. Aquí teniu el seu vídeo. 

 
 
Es presenta oficialment el projecte Slot a Fondu 

Slot a fondu és un projecte que té per objectiu facilitar la pràctica de l'slot (popularment 
conegut com Scalextrix) a totes aquelles persones amb mobilitat reduïda, mitjançant 
ginys adaptats, i facilitar la seva autonomia. 

L'acte de presentació, que es va dur a terme el passat dissabte 18 de febrer a la sala 
Bernat Matorell de Can Ramis, va ser presentat per l'Eloi Vila, i va comptar amb la 
presència dels seus dos principals impulsors, l'Armando Folgado i en Maurici Cases; 
els alcaldes Francesc Deulofeu, de Sant Celoni, i Jordi Xena, de Santa Maria de 
Palautordera, i diverses figures de renom en el món de l'automovilisme, com Pedro 
Martínez de la Rosa, Francesc Gutiérrez i Maurizio Ferrari, aquest últim creador del 
giny que permet controlar el cotxer d'slot. 

 


