
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dimecres, 4 de setembre de 2013 
 
 

• Comença el Corremonts amb 3 punts pels Negres! Segu iu la festa a través 
de les xarxes socials. La Paradeta a Can Ramis ja v en els nous productes 
de festa  
www.santceloni.cat/festamajor   

 
 

 
Comença el Corremonts amb 3 punts pels Negres  

La colla dels Montnegres ha agafat avantatge després del cap de setmana passat on 
es van portar a terme les tres proves solidàries del Corremonts de Festa Major. Tot i la 
poca diferència, els negres van aconseguir més donants de sang, van aportar més 
aliments i van recollir més gots, per tant, es van sumar al seu marcador els tres punts 
que es disputaven.  

A la donació de sang es van acostar a Can Ramis gairebé 400 persones entre el 
divendres i el dissabte. D’aquestes van poder participar a l’extracció 355, fet que 
suposa pel Banc de sang, una trentena de bosses més que a l’anterior edició. Dels 
donants, 61 van donar sang per primera vegada. Per tant, un nou rècord de 
participació aconseguit a Sant Celoni. 158 van marcar la seva donació de color verd, i 
196 van anar pels negres. Enguany, l’Associació local de Donants de Sang va garantir 
la presència de dos equips mèdics per poder atendre amb fluïdesa als donants i evitar 
les cues que es van produir l’any passat.  

Pel que fa a la recollida d’aliments, una de les proves noves d’aquest any, els Senys 
van aportar 328 productes i els Negres 386. Aquests aliments, llet, oli, llaunes de 
conserva i sabó de roba, es repartiran a través del Banc d’Aliments de Sant Celoni que 
gestionen Càritas i Creu Roja. A més dels aliments puntuables també es van recollir 
altres productes amb el mateix destí, famílies amb necessitat del municipi. 

L’altra prova solidària va ser la recollida de gots reutilitzables. Consistia a portar els 
gots d’anteriors festes i la colla que n’aportava més, sumava un punt. La part solidària 
de la recollida és que per cada got, l’Ajuntament pagarà 50 cèntims al banc d’aliments 
per tal que les entitats puguin comprar productes frescos com ara ous i fruita. Aquí la 
colla dels Negres va regalar-ne 1166 i els senys 1062, per tant, es van recollir un total 
de 2.228 vasos, que suposen una aportació de capital de més de 1.100 euros. 

Les següents proves del Corremonts ja es disputaran dins els quatre dies de festa 
major. El marcador es podrà anar seguint a can Ramis on s’hi instal·larà com és 
habitual el recompte de vots.  

 
Seguiu la festa a través de les xarxes socials 
A través de twitter, facebook i Instagram la Festa Major de Sant Celoni ja hi és ben 
present. A més, tothom qui ho vulgui podrà estar informat minut a minut de tot el que 
passarà entre divendres i dilluns de Festa Major!  (@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 
#FMsantceloni. 
 
La Paradeta a Can Ramis ja ven els nous productes  
La Paradeta,el punt d'informació situat a Can Ramis, està obert des de 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 venen barrets (2 euros), davantals (2 
euros) i bossa motxilla (3 euros) de cada una de les colles.  

L’horari de la Paradeta és 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. 

Tota la informació a www.santceloni.cat/festamajor  
 
 
 


