
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 28 d’agost de 2013 
 
 

• Sant Celoni presenta la seva Festa Major! www.santceloni.cat/festamajor  
 
• Ple a tots els actes de la Festa Major de la Batllò ria 

 
• Del 2 al 6 de setembre s’obre un nou període de mat ricula per a nou 

alumnat de l’Escola d’Adults. L’Ajuntament dobla l’ oferta de cursos 
d’idiomes per respondre a la demanda de places 
 

 
 
Sant Celoni presenta la seva Festa Major!  

Aquesta setmana s’ha presentat en roda de premsa la Festa Major de Sant Celoni. 
L’alcalde Joan Castaño i la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, han estat els 
encarregats de presentar el programa acompanyats per la colla dels Senys, els 
Negres, la Colla Gegantera i un personatge imprescindible de la festa, la Senyoreta 
Muntanyetes. 

Del 6 al 9 de setembre Sant Celoni es convertirà, en paraules de l’alcalde Joan 
Castaño, en “un lloc de trobada, una festa d’acollida que cada any implica a més 
persones i a més entitats, amb el protagonisme crei xent de les colles de Senys i 
Negres”. En aquest sentit, la regidora de Cultura ha parlat del “vessant lúdic i festiu 
que té la festa però també de la funció de cohesió social i d’estima cap al nostre 
poble. Gaudir de la Festa Major ajuda també a fer p oble.”   

Durant aquests darrers mesos les entitats, les diferents comissions de treball i 
l’Ajuntament  han estat treballant amb el repte d’aconseguir mantenir la qualitat i la 
diversitat de la programació d’aquesta Festa Major comptant amb el mateix pressupost 
que l’any passat, 140 mil euros, però dedicat més a activitats. Segons Júlia de la 
Encarnación, això s’ha aconseguit “amb un control de la despesa que ja va 
començar fa tres anys i que aquest any continua.  És molt d’agraïr l’esforç de 
totes les persones, entitats i colles per fer possi ble la festa”  

Els programa inclou actes variats, per a tots el gustos i totes les edats si bé, segons la 
regidora de Cultura “aquest any en concret hem volgut reforçar les act ivitats 
adreçades al públic familiar i per això un dels pla ts forts de la festa és el concert 
que es farà el dissabte a l’espai barraques del Clu b Super 3.”  

En el context actual, destaca l'esperit solidari de la Festa Major d'enguany amb les 
proves solidàries que tindran lloc dissabte 31 d’agost amb la recollida d’aliments i de 
gots reutilitzables de diferents festes majors que l’Ajuntament canviarà per diners. En 
la mateixa línea, la venda de productes a la paradeta la gestionarà la Fundació Acció 
Baix Montseny. 



Aquest any la festa es trasllada a la zona del pavelló, concretament al pàrquing del 
pavelló a la zona  del Cardelús i es manté la ubicació de la fira a l’aparcament de la 
Forestal. Des de l’Ajuntament s’ha volgut insistir en el comportament cívic i 
respectuós de la gent  i en el consum responsable.  
 

50 anys dels gegants Martí i Maria del Puig 
En motiu dels 50 anys dels gegants de Sant Celoni, en Martí i la Maria del Puig, 
enguany la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni seran els encarregats del 
pregó. Jordi Deumal ha volgut recordar la importància que tenen els gegants a Sant 
Celoni “segurament l’únic poble de Catalunya on cada escol a té un gegant”.  
Diversos actes comptaran com sempre amb la participació i implicació de la Colla, 
entre altres la gran cercavila de gegants que comptarà amb més de 20 colles de fora i 
els gegants de les escoles.  
 

Senys  i Negres es fan notar   
De fet, ja fa dies que Sant Celoni bull amb la força dels Senys i els Negres i els seus 
preparatius... amb les seves paradetes, engalanant cases i carrers, enviant tuits amb 
#FMsantceloni. Jordi Flores en representació dels Negres i Garci per part dels Senys 
van coincidir en l’objectiu de les dues colles: “acompanyar la Festa Major, posar els 
nostre granet de sorra perquè la gent gaudeixi de l a festa, es mogui, surti, se 
senti poble”.     
 

Festa 2.0 
A través de twitter, facebook i Instagram  tothom qui ho vulgui podrà estar informat 
minut a minut de tot el que passi a la festa (@Muntanyetes i Senyoreta Muntanyetes). 
Dos col·laboradors de ràdio Sant Celoni seran els encarregats d’acompanyar a la Srta 
Muntanyetes arreu i explicar-ho a la xarxa. També s’anima a tothom a convertir-se en 
cronista de la festa enviant els comentaris via twitter é s’anima a tothom a convertir-se 
en cronista de la festa enviant els comentaris via twitter #FMsantceloni. 
 
La Paradeta obre portes dilluns 2 de setembre a Can  Ramis amb nous productes  
La Paradeta,el punt d'informació situat a Can Ramis, obrirà portes dilluns 2 de 
setembre per oferir programes i vendre material de SENYS I NEGRES, els tiquets del 
sopar popular, de l'arrossada, del Correxarrups i del Correxutxes. Enguany a més dels  
mocadors de Senys i Negres (3 euros), també es vendran barrets (2 euros), davantals 
(2 euros) i bossa motxilla (3 euros) de cada una de les colles.  

L’horari de la Paradeta serà: dilluns, 2 de setembre, de 5 a 6 de la tarda: venda de 
tiquets pel sopar popular. De dilluns 2 a divendres 6 de setembre, de 6 a 8 de la tarda 
Dissabte, 7 de setembre, matí d’11 a 1 i tarda de 6 a 8. 

Dóna sang per a la festa, i proves solidàries,  pri meres proves del Corremonts 
aquest cap de setmana  
Aquest cap de setmana ja comença el Corremonts amb les primeres proves 
puntuables, Dóna sang per a la festa. Serà divendres, 30 d’agost, de 5 de la tarda a 9 
del vespre i dissabte, 31 d’agost, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 
del vespre, a Can Ramis. Dissabte, recollida d’aliments per Càrites i Creu Roja i gots 
reutilitzables de festes majors que es convertiran en aportació al Banc d’Aliments.  

Ampliació de l’horari de les terrasses de bar:  Les nits del 6 al 7, del 7 al 8 i del 8 al 
9 de setembre amb motiu de la Festa Major, els establiments de pública concurrència 
de Sant Celoni que disposin de llicència municipal per a instal·lar terrasses podran 
perllongar l’horari de les terrasses fins a les 2 de la matinada, gaudint, a més de mitja 
hora més sobre l’horari de tancament per tal de dur a terme el seu desallotjament 
(durant la qual no podran servir-se consumicions, ni admetre clients a la zona de 
terrassa).  

Lliure accés (no pagament) a totes les zones d’esta cionament limitat (zona 
blava)  



Del dijous 5 de setembre, a partir de les 12 del migdia, fins el dissabte 7 de setembre, 
fins a les 8 del vespre hi haurà  accés lliure (no pagament) a totes les zones 
d'estacionament limitat en temps (zones blaves) del municipi per facilitar els actes  i la 
circulació durant la Festa. 
 
Aparcament de la Forestal tancat a partir del 2 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 2 de 
setembre, coincidint en l’inici del muntatge de la fira i s’obrirà a partir del dia 16, quan 
estigui tot desmuntat.  
 
 

Tota la informació a www.santceloni.cat/festamajor  
 
 
 
 
Ple a tots els actes de la Festa Major de la Batllò ria 
 
La festa major d’estiu de la Batllòria va tornar a omplir els carrers de veïns i veïnes el 
passat cap de setmana. Tot i que el temps va fer una mica la guitza, la festa no va 
decaure i alguns actes, com el sopar popular, cuinat i servit per la Batllòria Extrem 4x4, 
es va traslladar a l’escola! No hi van faltar les havaneres i el rom cremat boníssim, el 
tomb amb vehicles d’emergència èxit total per petits i grans! El correfoc intens i calent, 
les puntaires enfeinades, les bicicletes rodant i fins i tot amb una caiguda encadena 
per anar tant coordinats, els gegants omplint els carrers...! La gran presència de gent 
es va notar especialment a l’envelat que va acollir totes les actuacions musicals, 
discoteca, concert i ball de festa major. 
 
 
 
Del 2 al 6 de setembre s’obre un nou període de mat ricula per a nou alumnat de 
l’Escola d’Adults  
L’Ajuntament dobla l’oferta de cursos d’idiomes per  respondre a la demanda de 
places 
 
Del 2 al 6 de setembre s’obre un nou període de matrícula per a nou alumnat de 
l’Escola d’Adults a Sax Sala. En aquest sentit, cal tenir present que l’Ajuntament ha 
decidit ampliar les places als cursos d’idiomes i es passa de 6 a 12 grups per atendre 
la gran demanda amb 270 persones matriculades durant el mes de juny i juliol.  
 
Per al curs 2013 – 2014 Sax Sala ha ampliat l’oferta de formació en llengües 
estrangeres amb nous nivells d'anglès (des del nivell bàsic fins el First Certificate) i 
Alemany (A1 i A2)  i s'ha afegit un nou idioma, el Francès, amb nivell inicial. Encara 
queden places vacants als cursos següents: 

• Anglès inicial 

• Anglès elementalAnglès preintermedi 

• Anglès PET 

• Anglès First 

• Alemany inicial 

• Alemany elemental 

• Francès inicial 



Les persones interessades poden formalitzar la sol·licitud de matriculació i entrevista 
de nivell del 2 al 6 de setembre a Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny (de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20 h). 

Així mateix, també hi ha alguna vacant en els cursos d’aprendre a llegir i escriure, 
perfeccionar la lectura i l’escriptura, certificat, perfeccionar les competències bàsiques i 
preparació de les proves d’accés a grau mitjà i grau superior. 
 


