NOTA DE PREMSA
4 de gener de 2018
•

Tot a punt per la cavalcada de ses Majestats els Reis a Sant Celoni i la
Batllòria! A partir de les 5 de la tarda, es faran talls de trànsit per tots els
carrers on passa la cavalcada

•

Els carters reials ja han arribat a Sant Celoni i a la Batllòria

•

Atenció! Aquesta setmana a Sant Celoni s'avança a divendres la recollida
de matèria orgànica! Deixeu les bosses ben lligades dins dels
contenidors abans del migdia

•

Per Reis, regala cultura, regala espectacles de la programació del Teatre
Ateneu! Preestrena del nou disc de Joan Dausà, Les noies de Mossbank
Road amb Clara Segura, Marta Marco...

•

El proper divendres, 12 de gener, torna la nova programació setmanal de
cinema en versió original VO Altrium

•

Voleu tenir un gos o un gat? Adopteu-lo!

•

Per començar be l'any, apunta't al CME Sot de les Granotes: gener gratis i
descompte del 50% a la inscripció

Tot a punt per la cavalcada de ses Majestats els Reis a Sant Celoni i la Batllòria!
A partir de les 5 de la tarda, es faran talls de trànsit per tots els carrers on passa
la cavalcada
Aquest divendres dia 5 arriben com cada any els Reis Mags d'Orient i a Sant Celoni i a
la Batllòria tot està enllestit amb l'objectiu que nens i nenes puguin gaudir d'aquesta
màgica visita.
A Sant Celoni, ses Majestats arribaran a les 6 de la tarda pel pont de l'escola Josep
Pallerolai arribaran a la plaça de la vila pels volts de 2/4 de 8 del vespre, on atendran
als nens i nenes de la vila a la llotja instal·lada al centre de la plaça fins a 2/4 de 9 del
vespre.
El recorregut serà el següent: carrer Roger de Flor, carrer Bruc, carrer Compte Borrell,
carrer Jaume I, carrer Roger de Flor, carretera Vella, carrer Major, plaça de l'Església:
adoració al nen Jesús, carrer Major i plaça de la Vila.

Aquest recorregut tindrà algunes afectacions en l’estacionament i mobilitat de vehicles:
•

A partir de les 2 de la tarda, es prohibirà l’estacionament als carrers Roger de
Flor, Bruc, Comte Borrell, Jaume I, carretera Vella i Major.

•

A partir de les 5 de la tarda i fins les 2/4 de 8 del vespre, aproximadament,
es faran talls de trànsit per tots els carrers per on passa la cavalcada. Cal tenir
en compte que la cavalcada pujarà per la carretera Vella en contrasentit, i per
tant, hi haurà carrers adjacents que també es veuran afectats.

•

A partir de les 5 de la tarda i fins que hagi passat la cavalcada, es tancarà
l’accés a la carretera Vella i carrer Major i es desviaran els vehicles cap al
carrer Rajoleria.

A la Batllòria, Els Reis Mags de l'Orient arribaran pel pont de la Tordera,
aproximadament a 2/4 de 7 de la tarda. L'arribada a la plaça de l'Església serà pels
volts de 2/4 de 8 del vespre. Un cop allà, els Reis acolliran a tots els nens i nenes de la
Batllòria.

Els carters reials ja han arribat a Sant Celoni i a la Batllòria
A l'espera de l'arribada de Ses majestats els Reis Mags d'Orient, els nens i nenes de
Sant Celoni i la Batllòria encara poden lliurar les seves cartes als carters reials que
tanquen el seu campament aquest dijous, 4 de gener, a la tarda.
A Sant Celoni, la Martina i l'Ermenter, han arribat aquest dimarts a la tarda,
acompanyats dels Timbalers dels Diables de Sant Celoni. Es troben en horari de tarda
al seu campament, ubicat al recinte medieval La Força. L'entrada és pel carrer de les
Valls. Estaran disponibles fins aquest dijous, en un horari de 2/4 de sis de la tarda a
les 8 del vespre.
A la Batllòria, el mateix dimarts a la tarda, els nens i nenes han pogut lliurar les seves
cartes plenes de desitjos al Carter Reial que els ha rebut a Can Bruguera.

Atenció! Aquesta setmana a Sant Celoni s'avança a divendres la recollida de
matèria orgànica!
Deixeu les bosses ben lligades dins dels contenidors abans del migdia
La recollida d’orgànica tindrà un horari excepcional durant les festes de Reis a Sant
Celoni i aquesta setmana, la recollida que està programada per dissabte s s'avança a
divendres, 5 de gener al migdia. Recordeu deixar les bosses ben lligades abans del
migdia. La resta de dies tornarà a ser dins de l'horari habitual.
Teniu més informació de la recollida de residus a www.santceloni.cat/supermonts

Per Reis, regala cultura, regala espectacles de la programació del Teatre Ateneu!
Preestrena del nou disc de Joan Dausà, Les noies de Mossbank Road amb Clara
Segura, Marta Marco... i moltíssim més
Aprofita la nova programació de gener-juny del Teatre Ateneu i regala cultura, regala
una entrada a un amic, familiar o a la persona que més estimis . Consulta la
programació i compra entrades on line.
La més propera és una proposta singular: Dissabte, 13 de gener, a 2/4 d'una del
migdia, EXERCICIS D'AMOR, de la Companyia El Pont Flotant. Una manera particular
de celebrar la unió entre persones, una celebració senzilla i íntima a mig camí entre el
teatre i la realitat, on l'espectador és el convidat i acabarem tots menjant una bona
paella valenciana.
Teniu més informació a www.santceloni.cat/teatreateneu

El proper divendres, 12 de gener, torna la nova programació setmanal de cinema
en versió original VO Altrium
Torna una nova programació de VO Altrium, on cada divendres a dos quarts de nou
del vespre, a les sales Ocine a Sant Celoni, es pot gaudir de cinema versió original
subtitulada per 4,50 €.
Ja podeu consultar la programació de gener i febrer al web municipal, on trobareu
pel·lícules com Lion, Snowden, Umi yori mo mada fukaku o Forushande.

Voleu tenir un gos o un gat? Adopteu-lo!
Si esteu pensant tenir un animal, adopteu. Trobareu gossos i gats que esperen una
nova llar a la Residència Canina i Felina Can Clarens, que acull els animals
abandonats al municipi i promou la seva adopció. La trobareu a Masia Can Clarens, a
Vallgorguina. Podeu saber més de totes les mascotes que esperen un nova família a
la seva pàgina web, Mascotes Bcn, al Facebook o trucant al telèfon 93 707 44 12.
Dins del marc de Croada contra l'incivisme, el capítol 6 parla de la importància
d'estimar els animals i ser responsables amb les nostres mascotes. Per això, a més de
controlar que tinguin bona salut i una alimentació adequada, que portin la cartilla
sanitària al dia o que siguin cívics als espais públics, també es promou l'adopció
envers la compra d'animals.
Teniu més informació a www.santceloni.cat/supermonts

Per començar be l'any, apunta't al CME Sot de les Granotes: gener gratis i
descompte del 50% a la inscripció
Durant el mes de gener, apunta't al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, a
Sant Celoni, i tindràs un 50% de descompte en la inscripció i el mes de gener,
totalment gratuït. T’ho has guanyat!
Teniu tota la informació al web UEsports Sant Celoni.

