
 
 
 
NOTA DE PREMSA 

Dijous 2 de març de 2017 
 
 

• Les Gitanes de Sant Celoni llueixen especialment en una doble ballada i 
amb presència del president Puigdemont. Gaudiu de les imatges a 
www.santceloni.cat/fotos 
 

• Gran èxit de participació i animació a la rua de Carnestoltes. Tocats de 
l'ala, Yellow submarine, Lions of bàsquet i Moulin rouge, guanyadores del 
XXI Concurs de comparses. Gaudiu de les imatges a 
www.santceloni.cat/fotos 
 

• Blaumut pre-estrena el seu nou disc aquest dissabte al Teatre Ateneu 
 

• Espectacle familiar per a un públic entre 2 i 5 anys aquest diumenge al 
Teatre Ateneu amb Loo de la Cia Pontenpie. Dues sessions, a les 11 i a 
les 12.30 h  
 

• Sant Celoni acollirà una primera família de persones refugiades provinent 
de Centreamèrica 
 

• Sant Celoni i la Batllòria commemoren el Dia Internacional de les Dones 
amb diferents actes. Aquest divendres, sopar a la Batllòria. Consulteu el 
programa a www.santceloni.cat/dones 
 

• Exàmens oficials d'anglès de la Cambridge University a Sant Celoni. 
Inscripcions de l’1 al 27 de març al Sax Sala 
 

• Atenció al calendari de les jornades de portes obertes als centres 
educatius de Sant Celoni 
 

• Acabades de les tasques de manteniment i restabliment de la franja de 
protecció perimetral de la urbanització Boscos del Montnegre. Tots els 
propietaris de parcel·les tenen l'obligació de mantenir-les netes 
 

• Nou recapte de sang aquest divendres i dissabte a Can Ramis 
 

• Una jove celonina guanya el premi 2017 per al disseny gràfic de la marca 
Compost del Consorci de Residus. Felicitats Sara González! 

 

 
 
 
 



 
 
Les Gitanes de Sant Celoni llueixen especialment en una doble ballada i amb 
presència del president Puigdemont  
 
Gaudiu de les imatges a www.santceloni.cat/fotos 

La Filferrada dissabte i la ballada tradicional diumenge ha fet gran la Festa de Gitanes 
d’enguany que compleix 250 anys! Felicitats balladors i balladores, músics, diablots i 
tothom qui fa gran la festa. El president Carles Puigdemont en va ser el convidat 
d’honor d’enguany. Abans de gaudir de la ballada, va anar a la Sala de plens de 
l’Ajuntament on els van rebre els regidors i regidores i on va poder signar el llibre 
d’honor. Tot seguit va baixar a la plaça i va començar la ballada de Gitanes que va 
acabar, dues hores més tard amb el president Puigdemont i l’alcalde Francesc 
Deulofeu ballant al costat de tota la Colla del Ferro. 

 
Gran èxit de participació i animació a la rua de Carnestoltes  
 
Tocats de l’ala, Yellow submarine, Lions of bàsquet i Moulin rouge, guanyadores 
del XXI Concurs de comparses 
 
Gaudiu de les imatges a www.santceloni.cat/fotos 

La rua de Carnestoltes va omplir els carrers de Sant Celoni d’alegria i color. 11 
comparses, encapçales per la rua del rei Carnestoltes amb personatges de Bocs i 
Cabres van sortir de darrera la Biblioteca fins a la plaça de la Vila. Allà, es van aturar i 
van fer la seva coreografia seguida per un nombrós públic que omplia les grades de 
Gitanes. Al vespre, durant el sopar al Pavelló municipal amb la participació de 900 
comensals, es van lliurar els premis del XXI Concurs de comparses amb aquest 
resultat: 

La més elaborada: Tocats de l’ala 
La més original: Yellow Submarine 
La més votada: Lion of bàsquet 
La més animada: Moulin rouge 

 

Blaumut pre-estrena el seu nou disc aquest dissabte al Teatre Ateneu 

Aquest dissabte 4 de març a 2/4 de 10 vespre, concert pre-estrena del nou disc de 
Blaumut  

Xavi de la Iglesia, guitarra i veu 
Vassil Lambrinov, violí 
Oriol Aymat, violoncel 
Manel Pedrós, bateria 
Manuel Krapovickas, contrabaix 
 
Blaumut va acomiadar el 2016 amb un espectacle final de gira a la Sala Apolo de 
Barcelona, on un cop més, van exhibir la seva capacitat de convocatòria, venent totes 
les entrades amb mesos d’antelació. El 2017, tornaran amb tota la força, amb un nou 
disc i gira amb què recorreran la totalitat dels Països Catalans. L’àlbum, encara sense 

http://www.santceloni.cat/a.php?fer=ED_AGENDA&id=17676


títol, s’està enregistrant a l’estudi Grabaciones Silvestres, amb la producció de Marc 
Parrot, i serà editat per Música Global. Aquesta nova obra serà un pas més en la 
carrera d’un grup que ha aconseguit donar vida a un univers propi i reconeixible 
marcat per unes lletres emotives, dotades d’una forta càrrega evocadora, i una música 
elegant de tall pop- folk i impregnada de tocs clàssics, que no defuig l’èpica ni la 
contundència. 
 

Preu: 12 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove, 10 €. 

Venda d’entrades: www.santceloni.cat/teatreateneu i a les taquilles del teatre, una hora 
abans de l’espectacle. 

 

Espectacle familiar per a un públic entre 2 i 5 anys aquest diumenge al Teatre 
Ateneu amb Loo de la Cia Pontenpie. Dues sessions, a les 11 i a les 12.30 h  

Diumenge, 5 de març a les   11 h i a les 12.30 h, Loo de la Cia Pontenpie pensat per a 
un públic entre 2 i 5 anys al Teatre Ateneu.  

Natàlia Méndez Castell, intèrpret 
Sergi Ots, direcció 
 
Un espectacle pensat per a un públic entre 2 i 5 anys, on poder experimentar la 
proximitat del teatre i les sensacions d’una forma especial. LOO és un vent asiàtic, 
càlid i sec que actua a les tardes d’estiu, i l’espectacle una visió de la seva dura tasca 
d’empènyer les dunes del desert i devastar les zones humides, selves i oceans. Deixar 
vaixells paralitzats enmig d’un mar de sorra, fulminant per sempre més la seva 
possibilitat de navegar. Un document poètic i inèdit, mirat amb lupa, sobre el com i el 
perquè el vent desertitza. 

 Preu: 5 €. Menors de 10 anys, 3 €. Menors de 2 anys, gratuït. 

 Venda d’entrades: www.santceloni.cat/teatreateneu i a les taquilles del teatre, una 
hora abans de l’espectacle. 

 

Sant Celoni acollirà una primera família de persones refugiades 

El mes de març arribarà a Sant Celoni una família de persones refugiades provinent de 
Centreamèrica. Mesos enrere, Sant Celoni es va mobilitzar per prepar-se de cara 
l’acollida de persones refugiades, que semblava seria massiva segons es desprenia 
del conflicte de Siria. Aleshores es va constituir la plataforma Sant Celoni Acull i també 
Baix Montseny Acull, que integra tot el moviment al territori. 

La realitat és que el fluxos s’han aturat de manera prou coneguda i actualment es 
produeix tot just un lleu degoteig d’arribades.  

La Generalitat de Catalunya va fer una crida als ajuntaments, generant un fons de 
recursos per a l’acollida. L’Ajuntament de Sant Celoni va posar a disposició un 



habitatge i es preveu que a mitjàn de març arribi una primera família que s’hi allotjarà, 
durant un any.  

En aquest context, dijous passat va tenir lloc una reunió de la plataforma ciutadana 
Sant Celoni i Baix Montseny Acull, on es va definir el sistema per recaptar parament de 
la llar per l’habitatge i la  manera com s’acollirà personalment les persones 
nouvingudes.  

Aquesta família arriba sota el paraigua del programa d’acollida de refugiats de la 
Generalitat i tutelats per una ONG especialitzada en persones refugiades que els dóna 
suport tipus econòmic procurant integració i que puguin ser autònoms quan abans 
millor.  

 
Sant Celoni i la Batllòria commemoren el Dia Internacional de les Dones amb 
diferents actes  
 
Sant Celoni i la Batllòria commemoraran el dia 8 de març,  Dia Internacional de les 
Dones amb diferents actes que començaran ja aquest divendres amb un sopar de 
dones a la Batllòria. Consulteu el programa a www.santceloni.cat/dones 
 
 
 
Exàmens oficials d’anglès de la Cambridge University a Sant Celoni  
Inscripcions de l’1 al 27 de març al Sax Sala 

El Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny Sax Sala tornarà a acollir els 
exàmens oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge que duu a terme l’associació 
Cambridge ESOL Examination Centre. Els períodes d’inscripció i les dates dels 
exàmens de les diferents proves són els següents: 

  

Prova Inscripció Preu Examen escrit Examen Oral 
PET – Preliminary English Test 1 a 27 març 100 € 17/06/2017 17/06/2017 
FIRST – First Certificate 1 a 27 març 193 € 24/06/2017 17/06/2017 
CAE – Certificate in Advanced English 1 a 27 març 205 € 24/06/2017 17/06/2017 

 

Atenció al calendari de 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 

http://www.santceloni.cat/a.php?fer=ED_AGENDA&id=18191


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. 

 
 
Acabades de les tasques de manteniment i restabliment de la franja de protecció 
perimetral de la urbanització Boscos del Montnegre  
 
Tots els propietaris de parcel·les tenen l’obligació de mantenir-les netes 

Durant el mes de febrer s’han realitzat les feines de manteniment i restabliment de la 
franja de protecció perimetral de la urbanització Boscos del Montnegre. Les franges de 
protecció perimetral són uns treballs d’aclarida forestal que obligatòriament han 
d’envoltar les urbanitzacions, els nuclis urbans, els edificis aïllats i les instal·lacions en 
contacte amb el bosc. En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar 
part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges. 
Han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació 
seca i amb els arbres podats i aclarits. 

La franja que s’ha establert al voltant de les més de 8 hectàrees de la urbanització 
Boscos del Montnegre s’emmarca en el Pla Director de Franges Perimetrals aprovat 
pel Ple de gener d’enguany. En aquest Pla Director s’actualitza la delimitació de les 
franges perimetrals de baixa combustibilitat del municipi segons la normativa vigent, es 
fixen les línies de treball i les accions, i es proposa un calendari d’actuacions i un pla 
d’inversions. 

Cal recordar a tots els propietaris de parcel·les en urbanitzacions que tenen el deure 
de mantenir-ne els terrenys en les mateixes condicions que les franges de protecció 
perimetral. Així mateix, per millorar la protecció dels habitatges i mantenir un entorn 
més segur davant els incendis forestals, cal que els propietaris també adeqüin les 
parcel·les edificades amb diferents mesures, com ara mantenir una franja lliure de 
vegetació  i de restes vegetals al voltant de la façana de 2 metres com a mínim; 
rebaixar la cobertura vegetal en el jardí fins a un 35% de manera que les capçades 



dels arbres no es toquin; netejar la teulada de fulles seques i branques, i protegir la 
xemeneia, entre d’altres. 

Nou recapte de sang aquest divendres i dissabte a Can Ramis 

El banc de sang s’instal·larà a can Ramis i estarà obert divendres de 5 a 9 del vespre i 
dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre 

Aquest divendres i dissabte es durà a terme una nova capta de sang a Sant Celoni 
organitzada per l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental amb la 
col·laboració de Creu Roja. El banc de sang s’instal·larà a can Ramis i estarà obert 
divendres de 5 a 9 del vespre i dissabte de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. 
Podrà donar-hi sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. 

 

Una jove celonina guanya el premi 2017 per al Disseny gràfic de la marca 
Compost del Consorci de Residus. Felicitats Sara González! 

Aquesta setmana ha tingut lloc el lliurament del Premi 2017 per al Disseny Gràfic i 
Imatge Corporativa de la marca CompostVO-Vallès Oriental a la Sala de Plens del 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
 
La guanyadora, la celonina Sara González, estudiant de segon de Batxillerat Artístic a 
l’IES Mollet del Vallès, ha recollit el Diploma i el premi de 300 euros a bescanviar per 
material a Abacus Cooperativa, de la mà del president del Consorci, Joan Daví, qui 
també ha fet lliurament d’un val de 200 € al centre on la Sara cursa segon de 
Batxillerat Artístic, l’IES Mollet del Vallès, representat per la coordinadora del 
Departament d’Arts, Angelina Serra.  
 
El disseny guanyador il·lustra una fulla que representa la matèria orgànica. L’ús dels 
colors associats a la recollida selectiva “remarcar la necessitat i la importància del 
reciclatge”, afirma l’autora, qui també el descriu com “dinàmic, agradable i pensant 
per arribar tant a un públic adult com a infantil”.  
 
El jurat l'ha escollit per la creativitat de la proposta i per la seva actualitat visual i 
conceptual, així com pel missatge ambiental que conté. L'elecció ha estat a càrrec de 
l'artista i alcalde de Sant Esteve de Palautordera Dani Fernández, el dissenyador 
gràfic Juan José Calvo, la representant dels Centres de Recursos Pedagògics Carme 
Florit i el president i la gerent del Consorci, Joan Daví i Maria Teresa Machado 
respectivament.  
 
El logotip guanyador serà la imatge del compost produït a la planta de digestió 
anaeròbica i de compostatge del Consorci. En total han estat 4 les propostes 
presentades en aquesta primera edició. La guanyadora, de l’IES Mollet del Vallès, i 3 
més procedents de Cardedeu: dos d’estudiants del Taller Ginebró i un tercer de 
l’Institut el Sui. 

 



 


