
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
8 de febrer de 2018 
 
 
 

• L'Ajuntament de Sant Celoni passa comptes de l'activitat de govern a la 
2a exposició pública davant la ciutadania. Us convidem a repassar el 
resum d’accions i les imatges de l’acte!   
 

• El Carnaval tancarà els actes de celebració dels 250 anys de Gitanes a 
Sant Celoni. 424 balladors i balladores ompliran la plaça de la Vila 
dissabte i diumenge a les 12 del migdia a la gran festa de Gitanes. Jordi 
Turull, convidat d’honor del ball de Gitanes  
 

• 11 comparses i més de 800 participants a punt per participar a la Rua de 
Carnaval de Sant Celoni.  La Senyoreta Muntanyetes dinamitzarà la Rua 
de Carnaval al seu pas per la plaça de la Vila 
 

• Carnaval a la Batllòria. El Ball de Gitanes dels alumnes de l’Escola 
Montnegre es trasllada a dijous 15 de febrer 
 

• El Síndic de Greuges atendrà queixes a Sant Celoni el proper dijous 22 de 
febrer  
 

• Atenció amb les cendres! Nou contenidor de residus cremat per culpa 
d'un abocament de cendres calentes  
 

• Els celonins i celonines han reciclat 57 tones de roba el 2017, un 13% més 
que l'any anterior 
 

 
L'Ajuntament de Sant Celoni passa comptes de l'activitat de govern a la 2a 
exposició pública davant la ciutadania  

L'Equip de govern va organitzar divendres 2 de febrer la 2a Exposició Pública al Teatre 
Ateneu per passar comptes davant la ciutadania de l'activitat de govern 2017. L'alcalde 
Francesc Deulofeu acompanyat dels altres 7 regidors i regidores de l'Equip de govern 
van fer un repàs de les accions dutes a terme des de les diferents àrees durant aquest 
darrer any i van avançar alguns projectes futurs enmarcats seguint el Pla de Govern 
2016/2019. Ta i com ja va fer a la primera exposició pública, el juliol de 2016, Francesc 
Deulofeu va insistir en els valors que mouen l'acció de govern, "de governar PER a 
governar AMB, servei, orientació a objectius i resultats, rendició de comptes, 
catalanitat i treball en equip". Podeu consultar el resum de la 2a Exposició Pública. 

L'acte va acabar amb un torn de preguntes per part dels assistents. L'alcalde va 
respondre algunes de les preguntes d'entre totes les butlletes que es van recollir i es 
va comprometre a respondre-les totes properament per mitjà del web municipal. 

http://www.santceloni.cat/ARXIUS/informacio_ajuntament/pla_govern/2a_Exposicio_publica.pdf


 

El Carnaval tancarà els actes de celebració dels 250 anys de Gitanes a Sant 
Celoni 

424 balladors i balladores ompliran la plaça de la Vila dissabte i diumenge a les 
12 del migdia a la gran festa de Gitanesot i celebra enguany els 250 anys. El 

Les festes de Carnaval d’enguany tancaran els actes de celebració dels 250 anys de 
Gitanes a Sant Celoni. Ha estat un any d’actes diversos de reconeixement i de 
posada en valor d’una festa que forma part del patrimoni i de la identitat local.  

Dissabte passat ja es va  inaugurar l’exposició Ball de Gitanes, més de 250 anys a la 
Rectoria Vella que es podrà visitar fins el 8 d’abril. El dissabte 10 hi haurà la festa de la 
Filferrada amb el cercavila i el ball de gitanes de la colla del Filferro i  el dia 11 
gaudirem de la ballada de la colla del Ferro del ball de gitanes. 424 balladors i 
balladores ompliran la plaça durant el cap de setmana acompanyats del Vell i la Vella, 
el Capità de cavalls, els Diablots i la Principal del Ferro. La ballada de Gitanes de 
diumenge comptarà amb Jordi Turull com a convidat d’honor.  

La festa de Carnaval a Sant Celoni s’iniciarà amb el divendres 9 amb les rues 
infantils que organitzen les diferents escoles. La festa continuarà el dissabte 10 amb 
l’arribada del Rei Carnestoltes acompanyat de tots els personatges de la comparsa del  
Bocs i Cabres i la concentració i rua de comparses. 

Podrem gaudir de la música, les disfresses i les coreografies al llarg del cercavila i 
especialment, a la plaça de la Vila on els diferents grups s’aturaran per mostrar-nos tot 
el que han preparat. A partir de les 9 del vespre hi haurà un sopar per a la gent de les 
comparses, el lliurament de premis del concurs de comparses  amb premis per valor 
de 250€ a la comparsa més elaborada, la més original i la més votada i fins les 3 de la 
matinada ball de disfresses per a tothom amb Magictones i el DJ LeeBeats. 

El diumenge 12, els més petits podran gaudir del ball de disfresses infantil al Teatre 
Ateneu amb el grup Pep Puigdemont i els Sidrus. I finalment, per acabar les festes de 
Carnaval, el dimecres 1 de març, vetllarem el Carnestoltes, enterrarem la sardina i 
gaudirem del correfoc. 

A la Batllòria, també es ballen Gitanes. Els alumnes de l’Escola Montnegre tenien 
previst ballar dijous 8 de febrer a la tarda però ho han traslladat a dijous 15 de febrer 
davant la previsió metereològica. Pel que fa a la festa de Carnaval tindrà lloc el 
dissabte 10 de febrer, a la tarda, amb la rua de comparses, i seguidament al pati de 
l’escola Montnegre música i ball amb un DJ.   

Podeu consultar el detall de les activitats a: www.santceloni.cat/carnaval i a 
www.santceloni.cat/labatlloriacarnaval 

  

 

 
11 comparses i més de 800 participants a la Rua de Carnaval de Sant Celoni  
La Senyoreta Muntanyetes dinamitzarà la Rua de Carnaval al seu pas per la plaça 
de la Vila 

Dissabte a 2/4 de 7 la tarda arrencarà la Rua de Carnestoltes des de darrere de la 
Biblioteca encapçalada per la carrossa del Rei Carnestoltes acompanyada de la Colla 



Gegantera de Sant Celoni. La rua comptarà amb 10 comparses més, fornades per 
més de 800 persones: Bocamolls, Els Talam Tulum Zulús, Soler Ice, Sister Act, 
Musical Cats, Deixa't mimar, Super Grocs, Tocats del bolet i Chorus! Les 
persones que no formin part d'una comparsa, però que hi vulguin participar,  ho han de 
fer darrere la carrossa del rei Carnestoltes. 

L'itinerari de la rua, que omplirà d'alegria i color els carrers de Sant Celoni, 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, c. Torras i Bages, c. Bruc i c. Esteve Cardelús. 

Quan es passi per la plaça de la Vila, les comparses s'aturan i entraran a fer-hi la seva 
coreografia. La presentació i dinamització anirà a càrrec de la Srta. Muntanyetes. 

Enguany s'arriba a la XXII Concurs de comparses amb els premis habituals: a la més 
animada, la més elaborada, la més original i la més votada. La dotació dels quatre 
premis s'ha incrementat arribant als 250 € per cada comparsa guanyadora. 

A les 9 del vespre, al Pavelló Municipal d'Esports tindrà lloc el Sopar de comparses 
amb la presència de més de 500 persones. I a partir de 2/4 d'11 de la nit, ball de 
disfresses al Pavelló obert a tothom amb The Magictones seguit del Dj LeeBeats. 
Al pavelló hi ha aforament limitat (els menors de 16 anys han d'anar acompanyats 
d'una persona adulta).  

 
 
 

 

El Síndic de Greuges atendrà queixes a Sant Celoni el proper dijous 22 de febrer  

L'equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà a Sant Celoni el proper dijous 22 de 
febrer per atendre les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes contra 
una actuació de l’Administració pública, i també contra les empreses que presten 
serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.). 

Les visites s’atendran al Safareig (carrer Campins, 24). Si esteu interessats en 
presentar una queixa, prèviament cal concertar entrevista trucant al telèfon gratuït 900 
124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat, amb el nom i el número de 
telèfon per poder contactar amb la persona. 

 
 
 
Atenció amb les cendres! Nou contenidor de residus cremat per culpa d'un 
abocament de cendres calentes  

Un nou abocament de cendres calentes ha provocat l'incendi d'un contenidor de 
residus a la via pública, concretament, a la plaça Josep Alfaras. El contenidor ja ha 
estat substituït però l'Ajuntament de Sant Celoni recorda a tota la ciutadania que no 
aboqui mai  brases o cendres calentes al contenidor. 

mailto:sindic@sindic.cat


 
 
Els celonins i celonines han reciclat 57 tones de roba el 2017, un 13% més que 
l'any anterior  

Els veïns i veïnes de Sant Celoni han reciclat al llarg de 2017 un total de 57.122 kg 
de tèxtil usat que han dipositat als contenidors de roba que es troben al municipi i a 
les instal·lacions de la Deixalleria. Aquesta recollida suposa un augment del 13% 
respecte l'any anterior, quan es van recollir prop de 50 tones, així com un 
augment del 53% des de l’any 2014, quan es van recollir 37 tones, confirmant la 
confiança de la ciutadania per un model de gestió del residu tèxtil que funciona. 

A Sant Celoni, la majoria de roba es deixa als 18 contenidors de l'organització 
Humana, tot i que també existeix un espai habilitat a la Deixalleria comarcal, que es 
troba al Polígon Industrial Molí de les Planes (carrer del Rec del Molí, 4), i té l'horari 
següent: dimarts de 16 a 19h; de dimecres a divendres de 9.30 a 13.30 h, i de 16 a 19 
h; dissabtes de 1 a 15 h, i diumenge de 9 a 14.30 h. 

El servei de recollida del tèxtil representa un estalvi important en les despeses de 
recollida i eliminació dels residus sòlids urbans. De fet, el tèxtil és la fracció recollida 
selectivament amb potencial d’aprofitament més gran, per sobre del vidre, el 
paper, l’orgànica o el plàstic, i fent ús d'aquests contenidors disminuim el nombre de 
residus tèxtils i estalviem en consum d'aigua i energia. La reutilització de roba, per 
tant, és ambientalment beneficiosa, i si la seva gestió va a càrrec d’empreses 
d’inserció laboral, s’obté un benefici social afegit. 

Si esteu fent neteja d'armari i no sabeu què fer amb la roba vella, usada o calçat, o fins 
i tot amb roba estripada o retalls de tela, recordeu que existeixen aquests 
contenidors que trobareu repartits pel municipi. Es calcula que cada persona 
consumeix gairebé 10 kg de productes tèxtils cada any i la renovació de vestuari 
genera gran quantitat de residus que van a parar als abocadors. Una part considerable 
de la roba i calçat es llença quan se li podria donar una segonda vida. Depositant la 
roba als contenidors d'Humana o a la Deixalleria, aconseguim donar-li una nova 
oportunitat, doncs pot ser reutilitzada. Concretament, després de la recollida, la roba 
és triada, rentada i sargida per després ser classificada i condicionada en funció de la 
seva qualitat per a donar-li alguna sortida: botigues, mercats, donacions o venda a 
l’engròs. La roba que no arriba a tenir la qualitat suficient per a ser reutilitzada pot fer-
se servir com a matèria primera (material per la fabricació de mantes, materials per a 
la insonorització, etc.) o reciclar-se com a draps d’ús industrial. La resta es destina a 
tractaments finalistes en incineradores o abocadors. 

 

 

http://www.santceloni.cat/a.php?fer=EDTX_MVA&id=20012

