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Sant Celoni Comerç rep una
menció especial als Premis
Nacionals de Comerç Interior
REDACCIÓ

Sant Celoni

L'associació Sant Celoni Comerç ha obtingut una menció
als Premis Nacionals de Comerç Interior convocats pel
Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç. Els guanyadors d'aquesta edició es van
fer públics divendres, 16 de
desembre, amb la publicació
dels reconeguts amb aquesta
distinció al Butlletí Oﬁcial
de l'Estat (BOE) en alguna
de les tres modalitats existents: Premi Nacional a
Ajuntaments destinat a premiar les actuacions de renovació urbana comercial,
Premi Nacional al Petit Comerç que té per objecte premiar el desenvolupament
comercial i modernització
empresarial mitjançant la
millora de la tecnologia, associació o fusió d'empreses,
i un tercer Premi Nacional a
Centres Comercials Oberts,
destinat a guardonar l'associacionisme comercial orientat a la promoció de Centres
Comercials Oberts i la potenciació i desenvolupament

dels seus òrgans gerencials.
Un cop realitzada la selecció dels candidats premiats,
que en la categoria de Centre
Comercial Obert ha estat per
a la Asociación de Comerciantes Barrio de las Letras
(Madrid). Però tenint en
compte la qualitat d'algunes
candidatures d'aquesta edició, el jurat va considerar la
conveniència de fer menció
especial dins d'aquesta categoria a Sant Celoni Comerç.
Teresa de Jesús Sanchez,
com a Directora General de
Comerç Interior i com a representant del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
donava l'enhorabona a la
Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni per
aquesta menció, que, ha assegurat, és un reconeixement
a la bona feina realitzada.
El 7 de novembre el delegat
del Ministerio i director del
Programa dels premis, va visitar Sant Celoni per passejar
pel municipi i conèixer de
prop la tasca que Sant Celoni
Comerç realitza en suport
del sector comercial de la
vila.

La Coral de l'Esplai fa una cantada
de nadales a la nova seu de l'ANABM

REDACCIÓ
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Una imatge del concert que va oferir la Coral de l'Esplai a l'Associació Neurològica (AdBM)
REDACCIÓ
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L'Associació Neurològica Amics Baix Montseny (ANABM),
va encetar les festes el passat
dijous 15 de desembre amb
una cantada de nadales que
va anar a càrrec del Grup
Coral de l'associació de gent
gran l'Esplai de Sant Celoni.
L'ANABM ha assegurat que
la coral va oferir una actua-

ció d'un gran nivell i va obsequiar als assistents amb un
'bis' del tema 'Bravo, bravíssimo' que va ser corejat pels
usuaris. Després del concert,
la presidenta de l'ANABM,
Maria Boﬁll, va agrair a l'Esplai la seva atenció vers l'associació i els va convidar a
tornar a visitar el centre
"sempre que vulguin portar-nos el seu art".
Per la seva banda, l'Esplai

no deixarà de banda, durant
aquestes festes, les seves activitats periòdiques i per al
proper dilluns, dia de Sant
Esteve, ha convocat una sessió de ball de saló a la sala
gran de l'entitat que començarà a dos quarts de 6 de la
tarda amenitzat pel conjunt
Auténticos. També dijous,
29 de desembre, se celebrarà
el ball, aquest cop amb la
música del solista Moncayo

El voluntariat de Creu Roja rep
un reconeixement de l'Hospital
REDACCIÓ
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Dimecres, 21 de desembre,
l'Hospital de Sant Celoni va
oferir un acte d'agraïment als
voluntaris de Creu Roja que
col·laboren amb el centre.
En total, són 24 les persones
que diàriament col·laboren
de manera desinteressada
amb els dos centres de l'Hospotal de Sant Celoni.
Els representants de Creu
Roja i el seu voluntariat van
rebre l'agraïment i reconeixement de Joan Castaño i del
doctor Rafael Gotsens, President i Director gerent, respectivament, de l'Hospital

del municipi, per la tasca altruista d'àmbit social que
ofereix Creu Roja i que han
qualiﬁcat de "necessària
sempre, però ara especialment".
Per la seva banda, el president de Creu Roja de Sant
Celoni i Baix Montseny,
Josep Quitet, va donar gràcies pel reconeixement, en
nom propi i del voluntariat, i
va manifestar la satisfacció
que sempre produeix rebre
"aquests petits homenatges". A l'acte també hi van
assistir altres representants
de la junta de Creu Roja i de
la direcció de l'Hospital de
Sant Celoni.

Sant Celoni fa
activitats infantils
diàries per les
festes de Nadal

Una imatge de l'acte organitzat per la direcció de l'Hospital per als voluntaris de Creu Roja (AdBM)

Les festes nadalenques arriben a Sant Celoni amb una
programació intensa d'actes.
L'Ajuntament ha previst, a
excepció del dia de Nadal, la
celebració d'activitats diàries
al municipi que començaran
aquest divendres, 23 de desembre, amb una cantada de
nadales que anirà a càrrec
dels alumnes del col·legi Cor
de Maria. Serà a partir de
dos quarts de 6 de la tarda,
amb actuacions a la plaça de
l'Església i la plaça de la
Vila. També avui se celebraran dos tallers adreçats als
més petits. El primer serà a
les 6 de la tarda, a la Biblioteca l'Escorxador, on es farà
un taller centrat en el Nadal
per a nens i nenes a partir de
6 anys. L'altre anirà a càrrec
de la Colla de Geganters i
Grallers de Sant Celoni, a
dos quarts de 7 de la tarda a
la plaça de la Vila, i ﬁnalitzarà amb una ballada de gegants.
Dissabte, 24 de desembre,
els actes per als més petits
continuaran amb un espectacle d'animació infantil itinerant que començarà a les 6
de la tarda a la plaça Comte
del Montseny i que estarà
amenitzat per Bocs i Cabres
de Sant Celoni que ﬁnalitzaran la ruta amb un Caga Tió
a la plaça de la Vila. Els
alumnes de l'Escola Municipal de Música, per la seva
banda, oferiran dilluns, a les
12 del migdia, a l'Ateneu, la
Cantada de Sant Esteve. Dimarts, Ding Dong oferirà
l'espectacle infantil 'A cop de
bastó!' a les 6 de la tarda a la
plaça de la Vila i, a la mateixa hora però de dimecres,
la Colla de Diables oferirà
un taller de foc i percussió a
la plaça de la Vila. Finalment
dijous, 29 de desembre, la
plaça serà el punt de sortida
d'un circuit de Segways i s'hi
instal·larà, des de les 6 de la
tarda, un inﬂable per aprendre a reciclar tot saltant.

La Terrassa d'en
Velaskes estrena
funció a Can Rústic
Sant Celoni. La companyia

de Sant Esteve de Palautordera la Terrassa d'en Velaskes presenta avui, divendres,
23 de desembre, el seu nou
espectacle al restaurant Can
Rústic de Sant Celoni. Amb
el lema 'Más de lo mismo', el
conjunt farà gala, a partir de
les 10 del vespre, de les
seves posades en escena que
sempre tenen l'humor com a
ﬁl conductor. Per assistir-hi
es pot reservar taula per telèfon al 93 867 14 92 o al mateix local, situat al 6 del
carrer Hospital. REDACCIÓ.

