
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 13 de setembre de 2012 
 

• Ambient de festa i èxit de participació a tots els actes de la Festa Major.  
Les darreres proves del Corremonts van decantar el marcador a favor 
dels Negres. La centralitat de l’espai de barraques  i concerts ha permès 
que joves, no tant joves i famílies senceres gaudis sin de les nits de Festa. 
Àpats populars i actes de carrer plens de gom a gom . Propera valoració i 
revisió per seguir millorant 
 
FOTOS a www.santceloni.cat/fotosfm2012 
 

• L’alcalde demana al conseller Recoder que s’avisi l ’Ajuntament quan 
programin obres a la C35 per evitar el caos circula tori de la setmana 
passada 
 

• Del 20 al 26 de setembre, inscripcions per a la seg ona Sortida Cultural a 
Lleida per visitar la Seu Vella el Museu. És la seg ona visita d’enguany a 
Lleida ja que el mes d’abril, més de 60 persones hi  van anar i unes 30 més 
van quedar en llista d'espera 
 

• Presentació llibre El patrimoni socioecològic de la pagesia , de Martí 
Boada i Iago Otero aquest divendres a les 20 h a la  Sala Bernat Martorell 

 
 
Ambient de festa i èxit de participació a tots els actes de la Festa Major  
 
La Festa Major de Sant Celoni ha acabat amb una valoració molt positiva. Senys i 
Negres han jugat un paper molt important dinamitzant la festa i acompanyats a tothora 
de la Srta. Muntanyetes, un personatge amb una gran acollida! En paraules de la 
regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, “el treball de les dues colles Senys i 
Negres és un exemple de dedicació, implicació i est imació cap a Sant Celoni, les 
dues colles ens han fet viure una festa molt especi al”.   
 
En aquest sentit, la regidora de Cultura ha volgut agrair en nom de l’Ajuntament “la 
dedicació i la responsabilitat de totes les entitat s implicades: La Colla 
Gegantera, com sempre, ha treballat de valent en ac tes tan populars i tan 
consolidats de la festa com l'arrossada i el sopar popular. Totes les entitats de 
barraques han tingut un comportament exemplar i res ponsable per minvar les 
molèsties que el soroll i l'ambient festiu pot caus ar al veïnat.”   
 
 
Les darreres proves del Corremonts van decantar el marcador a favor dels 
Negres  

• Tret de sortida i Correxarrups 
Divendres vam engegar Festa Major a la plaça de la Vila amb la gresca i xerinola dels 
Xip Xap i la Senyoreta Muntanyetes. Senys i Negres s’hi van posar amb ganes per 
arreplegar els primers punts del Corremonts. De les 4 proves que s’hi van jugar: fer un 
puzzle, “salvar” globus de les trepitjades d’uns i altres, recollir aigua i fer petons;   les 
dues puntuables (globus i aigua) van donar la victòria als Senys. 
 

• Correxutxes 



Dissabte a la tarda al pàrquing del pavelló es va dur a terme una autèntica festa pirata 
protagonitzada per tots els nens i nenes que participaven al correxutxes on disfressats 
de pirates, van haver de salvar a la Srta. Muntanyetes. La festa va acabar amb la 
darrera prova puntuable de recollida d’aigua. Senys i Negres van empatar!  
 

• Rucada 
El canvi d’hora de l’activitat, enguany es va fer diumenge a la tarda, va afavorir l’èxit de 
públic i participants.  Punt pels Senys! 
 

• Cursa d’ermites 
Darrer dia de Festa Major i tres proves puntuables en joc. A la cursa d’ermites 
novament èxit de participació superant les edicions anteriors! Un total de 565 
participants i punt pels Negres! 
 

• Estirada de corda 
Mentre 900 persones gaudien del concert de la Metropol a la plaça de la Vila, un gruix 
important de persones emplenava l’avinguda de la Pau de gom a gom. De les tres 
categories: infantil, guanyada pels negres, dones, negres, i homes, senys. Finalment, 
punt pel Negres! 
 

• Ball del fanalet 
La llum dels fanalets van emplenar la plaça de la Vila. La plaça a rebentar de gent i 
parelles de negres, parelles de senys i parelles mixtes ballant al ritme de la música i 
pendents del fanalet! El jurat del Corremonts va decidir donar mig punt pels Senys i 
mig pels Negres. 
 
Un cop acabat el ball del Fanalet, la Senyoreta Muntanyetes va fer saber el resultat del 
Corremonts 2012. La colla guanyadora ha estat els Montnegres.  
 
També es va fer un reconeixement al carrer i cases més engalanades: 
 
Carrer Negre: carrer Sant Pere els quals van passar el premi als veïns del carrer 
Bellvert 
Carrer Seny: passatge Sant Ramon 
Casa Negre: família Figueras del carrer Sant Roc 
Casa Seny: Isabel Cabezas del carrer Torres i Bages 
 
Vídeo promocional per als Negres 
 
 
La centralitat de l’espai de barraques i concerts, proper a altres punts de la festa, 
ha permès que joves, no tant joves i famílies sence res gaudissin de les nits de 
Festa 
 
Un any més l’espai escollit ha estat la cruïlla de la plaça Comte del Montseny. S’ha 
mantingut el mateix format que l’any passat, tot i que aquest any l’escenari era més 
gran! Dotze entitats celonines han treballat de valent per completar l’ambient de la 
zona de concerts.  
 
Les nits de festa han estat tranquil·les i sense cap incident a destacar i l’ajuntament ha 
destinat esforcos per evitar, en la mesura del possible, molèsties al veïnat. S’ha 
intensificat la neteja viària, la seguretat al barri i s’han fet control periòdics del nivell 
acústic del concerts i la música de barraques. 
 
Divendres nit, el grup local L_Funk i el concert amb música de versions de Se 
Atormenta una vecina. 
  
Dissabte amb Le Pim Pam Pum va obrir escenari la nit de dissabte amb nou repertori i 
molt bon humor. Tot seguit La Gossa Sorda va fer ballar a tothom a ritme d’ska, punk o 



reggae fins que una gentada immensa va desbordar l’espai amb jovent vingut d’arreu 
per ballar amb DJ Marvin i DJ Mark L 
 
Diumenge el grup local Raska  que va portar molt públic del Baix Montseny i el grup 
punter Bongo Botrako.  
 
 
Àpats populars i actes de carrer plens de gom a gom  
 
Dissabte al matí el tràfec de gent, a la plaça de la Vila i al carrer Major era un constant: 
trobada de puntaires, mercat de l’intercanvi, jocs autònoms i taller de fanalets. 
Combinat amb l’anar i venir de senys i negres portant fotos per a la campanya i per a 
la mostra de “Senys i Negres pel Món”. 
 
El sopar popular va aplegar un miler de persones i l’arrossada va esgotar tiquets, 
motivant que més d’un es plantegés improvisar un pícnic a la mateixa zona de 
l’arrossada (parc Rectoria Vella).  
 
La passejada de patins i el cercavila de gegants van omplir de gent un assolellat matí 
de diumenge.  
 
En acabar la Rucada, tothom va anar cap a la plaça de la Vila, que va quedar plena de 
gom a gom per veure ballar la Colla Bastonera del Casal Independentista Quico 
Sabaté i tot seguit, Passaltpas va fer el seu taller de danses del món acompanyats de 
la música en directe de CROMA. 
 
A la nit, la Colla de Diables de Sant Celoni, van tornar a omplir els carrers del centre 
de la vila de foc, petards i bones energies a ritme dels seus timbalers que van fer 
ballar, saltar i cremar a grans i petits. Des de la plaça del Bestiar i fins la plaça de la 
Vila, passant per la plaça Josep Alfaras i la de l’Església, el correfoc va ser una gran 
festa de foc i timbals, com ja és tradició a Sant Celoni. 
 
El fi de Festa va posar el punt i final a la Festa Major i va ser una molt bona mostra del 
bon ambient, ganes de passar-ho bé i excel·lent participació. La plaça de la Vila a 
vessar i tothom ballant amb els hits de sempre acompanyats de l’orquesta Metropol! 
 
 
Valoració i revisió per seguir millorant  
  
Tal i com ha explicat la regidora de Cultura, aquesta Festa Major, “és el resultat d'un 
treball conjunt de molta gent: entitats, Senys, Neg res, ciutadans a títol individual 
i treballadors de l'Ajuntament, a tots ells: Moltes  gràcies!!!!  Amb tots ells 
comptem per, quan sigui el moment, començar a a pen sar en la propera Festa 
Major, en quins aspectes hem de millorar o s'han de  revisar i per continuar 
treballant en un model de festa que, cada vegada mé s, tingui en compte la 
riquesa de la pluralitat de Sant Celoni.”  
 
www.santceloni.cat/fotosfm2012  
 
 
L’alcalde demana al conseller Recoder que s’avisi l ’Ajuntament quan programin  
obres a la C35 per evitar el caos circulatori de la  setmana passada  
 
L'Ajuntament ha traslladat el seu malestar a la Generalitat per no haver estat avisat 
degudament de les obres de manteniment a la C-35 que van tenir lloc del 3 al 6 de 
setembre i que van ocasionar un important caos circulatori amb afectació a veïns de 
Sant Celoni i d’altres municipis, els centres comercials i empreses de la zona. Tal i 
com expressa a la carta enviada per l’alcalde Joan Castaño al conseller Recoder, 
“considero indispensable disposar de la informació per pal·liar mitjançant 
recursos humans i logístics el caos causat”.   En aquest sentit, l’alcalde demana 



que en properes ocasions, “l’ajuntament rebi la informació en temps i format  
adequats per tal de fer actuacions conjuntes i miti gar dins les nostres 
possibilitats les dificultats ocasionades”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 20 al 26 de setembre, inscripcions per a la seg ona Sortida Cultural a Lleida 
per visitar la Seu Vella el Museu  
 
És la segona visita d’enguany a Lleida ja que el me s d’abril, més de 60 persones 
hi van anar i unes 30 més van quedar en llista d'es pera 

Dissabte 6 d’octubre tindrà lloc una nova sortida cultural a Lleida per visitar la Seu 
Vella i el nucli antic. La sortida serà a 2/4 de 8 del matí de la plaça Comte del 
Montseny  i la tornada a les 8 del vespre. El preu és de 23 € i inclou el viatge amb 
autocar,  entrada i visita guiada a la Seu Vella i col·lecció medieval del Museu de 
Lleida, visita guiada nucli antic de Lleida. 

Aquesta és la segona visita d’enguany a Lleida ja que el mes d’abril, més de 60 
persones hi van anar i unes 30 més van quedar en llista d'espera. En aquell moment 
l’Ajuntament ja va anunciar que programaría una segona Sortida Cultural a la Seu 
Vella i al museu   Lleida de cara a finals de setembre o les primeres setmanes 
d'octubre.  

Inscripcions i pagament de la sortida : del 20 al 26 de setembre, matins de 8 a 3 a 
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament (Rectoria Vella). El pagament s'ha de fer amb 
qualsevol targeta de crèdit. Atenció: per reservar places per telèfon, a partir del dia 20 
de setembre a les 10 del matí. Per a més informació: 93 864 12 13; 
 promocio.cultural@santceloni.cat 

 
Presentació llibre El patrimoni socioecològic de la pagesia , de Martí Boada i Iago 
Otero  

Aquest divendres, 14 de setembre a les 8 h vespre tindrà lloc a la Sala Bernat 
Martorell de Can Ramis la presentació del llibre El patrimoni socioecològic de la 
pagesia. L’exemple d’Olzinelles, al massís del Montnegre (serralada Litoral) per part 
dels seus autors, Martí Boada i Iago Otero. L’acte comptarà amb un recital de música 
de Dalmau Boada. La presentació l’organitza la Llibreria Alguer 7 amb la col·laboració 
de l'Ajuntament. 
 


