
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 29 d’agost de 2012 
 
 

• Sant Celoni escalfa motors per la Festa Major!  
Senys  i Negres comencen a fer-se notar.  La Parade ta obre portes dilluns 3 
de setembre a Can Ramis. Dóna sang per a la festa, primera prova del 
Corremonts aquest cap de setmana. Aparcament de la Forestal tancat a 
partir del 3 de setembre per muntar la Fira.  

 
• La participació ciutadana a la Festa Major de la Ba tllòria supera les 

previsions. Fotos www.santceloni.cat/document.php?id=9646 
 

• S’enderroca el dipòsit d’aigua de la Salle 
 

• La música popular del nord del Marroc tancarà els D ijous a la fresca 
d’aquest estiu.  
 

 

 

Sant Celoni escalfa motors per la Festa Major  

Durant aquests darrers mesos les entitats, les diferents comissions de treball i 
l’Ajuntament hem treballat perquè del 7 al 10 de setembre la Festa Major de Sant Celoni 
estigui a punt!  Tots els actes, que ja comencen aquest cap de setmana amb diferents 
tornejos esportius, gimcanes, festes, tastets...  els podeu consultar a 
www.santceloni.cat/festamajor.   
 
Senys  i Negres comencen a fer-se notar   
De fet, ja fa dies que Sant Celoni bull amb la força dels Senys i els Negres i els seus 
preparatius... per engalanar cases i carrers, fent videoclips promocionals, tuits amb 
#FMsantceloni2012.    
  
La Paradeta obre portes dilluns 3 de setembre a Can  Ramis 
La Paradeta,el punt d'informació situat a Can Ramis, obrirà portes dilluns 3 de setembre 
per oferir programes i vendre els mocadors de Senys i Negres (3 euros), els tiquets del 
sopar popular, de l'arrossada, del Correxarrups i del Correxutxes. 

L’horari de la Paradeta serà: dilluns, 3 de setembre, de 5 a 6 de la tarda: venda de 
tiquets pel sopar popular. De dilluns 3 a divendres 7 de setembre, de 6 a 8 de la tarda 
Dissabte, 8 de setembre, matí d’11 a 1 i tarda de 6 a 8 

 Dóna sang per a la festa, primera prova del Corremo nts aquest cap de setmana  
Aquest cap de setmana ja comença el Corremonts amb la primera prova puntuable, 
Dóna sang per a la festa. Serà divendres, 31 d’agost, de 5 de la tarda a 9 del vespre i 
dissabte, 1 de setembre, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre, a 
Can Ramis. Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 
50 kg. S’adjudicarà 1 punt a la colla guanyadora, que serà la que aconsegueixi més 



donants entre els dos dies, sempre i quan guanyi per una diferència de més de 10 
donants. Només puntua qui ha pogut donar sang. 

Aparcament de la Forestal tancat a partir del 3 de setembre per muntar la Fira 
La ubicació de la Fira d’atraccions serà l’aparcament de la Forestal.  Per aquest motiu, el 
pàrquing de la Forestal romandrà tancat a partir de les 6 del matí del dilluns 3 de 
setembre, coincidint en l’inici del muntatge de la fira i s’obrirà a partir del dia 13, quan 
estigui tot desmuntat. L’aparcament de l’estació (vessant Montnegre) es tancarà a partir 
de les 12 de la nit del dijous 6 de setembre i fins a matinada del dimecres 12 de 
setembre.  
 

Tota la informació a www.santceloni.cat/festamajor  
 
 
 
S'enderroca el dipòsit d'aigua de la Salle  

A principis d'aquesta setmana ha tingut lloc l'enderrocament del dipòsit de La Salle, dins 
el procés de millora del subministrament d'aigua potable al municipi. L'espai alliberat es 
convertirà en un aparcament públic amb una capacitat de 90 vehicles, que es preveu 
pugui entrar en funcionament aquesta propera tardor. 

Dins el pla de millora del servei d'abastament d'aigua potable s'ha construït un doble 
dipòsit de distribució d'aigua potable de 1000 m3 cadascun a la zona Institut que des del 
mes de juliol substitueixen el de la Salle;  un dipòsit de 500 m3 receptor dels cabals de la 
mina de Palau i l'estació d'elevació als dipòsits del Turó i Virgili (actuació necessària pel 
fet que els cabals de la mina i pou de Palau arriben per gravetat en aquest punt); i s'han 
construït canonades de transport dels cabals a tractar a la futura Estació de Tractament 
d'Aigua Potable (ETAP) de Can Sans i les canonades de distribució des del dipòsit 
d'aigua tractada.  

Un cop es disposi de la nova planta potabilitzadora d'aigua a Can Sans es completarà el 
pla de millora del servei d'aigua potable passant de l'actual aigua clorada a aigua 
tractada. 

Les 90 places del nou aparcament a la zona on fins aquesta setmana hi havia el dipòsit, 
formen part de l'esforç per millorar l’aparcament, la mobilitat i la dinamització comercial. 
En aquesta línia, el mes de març, es va estrenar el nou aparcament als antics terrenys 
de La Forestal amb capacitat per a 193 vehicles. L’aparcament es troba en un 
emplaçament estratègic per la seva proximitat al centre urbà –a 3 minuts caminant a la 
plaça de la Vila i a 2 minuts de l’estació de Renfe-  i a tocar de la C35. L’augment 
d’usuaris d’aquest aparcament ha permès baixar la pressió d’estacionament en el centre 
del municipi i la zona de l’estació, especialment pels vehicles que venen de fora. 

(S’adjunten imatges)  
 
 
La participació ciutadana a la Festa Major de la Ba tllòria supera les previsions  
 
Del 23 al 26 d’agost, la Batllòria es va omplir de gent per viure la Festa Major d’Estiu, una 
festa plena d’activitats a l’aire lliure amb una gran implicació d’entitats i voluntaris. Moltes 
de les activitats programades ja s’han consolidat com ara l’exhibició extreme de 4x4, la 
bicicletada amb visita comentada per la Ferreria i Llobateres, la gimcana, el volei-fang i el 
sopar popular. 
 



L’àlbum de fotos de la festa ja està disponible al web 
www.santceloni.cat/document.php?id=9646 
i qui en tingui més per publicar, les pot fer arribar a comunicacio@santceloni.cat.  
 

 
 

La música popular del nord del Marroc tancarà els D ijous a la fresca d’aquest estiu  
 

Aquest dijous 30 d’agost, els jardins de la Rectoria Vella acolliran el darrer Dijous a la 
fresca d’aquest estiu. Concretament serà amb el grup Ashuak, música popular del nord 
del Marroc. Ashuak és un grup de música àrab que es va formar l’any 1999 a Cardedeu 
sota la direcció d’Adil Amrani. Des de llavors han actuat amb l’associació cultural Dar Al 
Farah, al concert sota el lema “No a la guerra” organitzat per l’Ajuntament de Sant 
Celoni, amb Mans Unides a Canovelles i Granollers i de forma periòdica al actes 
organitzats per l’associació AMICS de Badalona... Han obtingut el diploma de 
reconeixement del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya per 
actuar a diferents presons de Catalunya. El concert que començarà a les 10 de la nit, té 
una durada prevista de 60 minuts. 

Tots els Dijous a la fresca han tingut, com cada any, una gran participació i s’ha detectat 
un agument de públic als espectacles del mes d’agost.  Segons la regidora de Cultura, 
Júlia de la Encarnación , “tot i reduir-se el pressupost, que ha passat dels 20.400 
euros el 2011, a 12.700 aquest any, s'ha aconseguit  oferir una varietat de 
propostes, amb voluntat d’agradar a tots els públic s i combinant oferta 
professional i amateur.”  

La regidora de Cultura també valora molt positivament el nou emplaçament d’alguns 
Dijous a la fresca a la plaça Rafael Ferrer, a Sant Ponç, que s’ha sumat als ja habituals 
jardins de la Rectoria Vella i la plaça de la Biblioteca “amb voluntat de fer visible 
l'activitat cultural més enllà del centre del poble .”  


