
 

 

 

 

 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 4 de setembre de 2014 

 

Gran prèvia de la Festa Major de setembre  a Sant Celoni   
 
Els Negres guanyen les dues primeres proves puntuab les del Corremonts  

El facebook i el twitter de la Senyoreta Muntanyete s, i el web municipal, canals 
d’informació per seguir la festa 

Les xarxes socials recullen la intensitat en què s’ ha començat a viure la festa 
major: el repte de la galleda d’aigua no s’atura...  
 

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. Durant 
la primera setmana de setembre, Senys i Negres han treballat de valent per garantir 
que cases, places, carrers i aparadors de botigues estiguin ben engalats per donar 
força a les colles. Avui dijous, sopars de colles. A més, durant tota la setmana, el repte 
de la galleda d’aigua ha arribat a Sant Celoni i s’ha anat estenent... fins i tot, ha arribat 
a l’alcalde!  

El Corremonts ha començat amb dos punt pels Negres. El punt de Dóna sang per la 
festa, la primera prova puntuable del Corremonts, se'l va endur la Colla dels Negres. 
Entre divendres i dissabte, 429 persones van passar per Can Ramis per donar sang, si 
bé 34 no en varen poder donar per diversos motius. Es van aconseguir 396 bosses (40 
bosses més que l'any passat) i 78 nous donants; en punts això va representar 233 pels 
Negres i 194 pels Senys. 

La Prova solidària, la recollida solidària d'aliments per Càritas i Creu Roja, els Negres 
van guanyar per 12 punts de diferència: 445 pels Negres i 433 pels Senys. Es van 
recollir  325 litres de llet, 60 d'oli i 360 unitats de productes més, entre els que destaca 
93 gel de dutxa i 40 paquets de bolquers. En total, 745 productes d'alimentació i 
higiene. 

Per estar informat durant la Festa Major 

Informa’t de tot el que passa a la Festa Major a través de les xarxes socials. La 
Senyoreta Muntanyetes, el Baró de Pam i mig i les Colles de Senys i Negres en són 
uns grans cronistes, a més de molts i molts celonins i celonines a través de Facebook, 
twitter i Instagram. 

El hashtag #FMsantceloni a twitter i a Instagram, aplega la festa minut a minut.  



Des de la portada del web municipal www.santceloni.cat es pot seguir el Twitter i 
l’Instagram.  

Formació per les entitats de barraques  

Aquesta setmana ha tingut lloc una sessió de formació per a les entitats que muntaran 
barraca de la mà de professionals de Creu Roja. A  l’espai de barraques i concerts hi 
haurà un estand de SOM.NIT per conscienciar els joves sobre els riscos associats al 
consum de drogues i alcohol, així com minimitzar les actituds incíviques. La intervenció 
"in situ" de voluntaris i professionals de Creu Roja comptarà amb la complicitat i el 
suport de les deu entitats que participen en les barraques i és un pas més, a tot el 
treball d’informació, prevenció i reducció de riscs associats al consum de drogues en 
espais d’oci nocturn i consum que es va duent a terme des de l’Ajuntament. 

 

Dispositiu organitzat en cas de pluja. La Senyoreta  Muntanyetes n’informarà a 
les xarxes socials 

Comptant l’aigua que va caure l’any passat, enguany s’ha fet la previsió, acte a acte, 
de què es farà en cas de pluja i el programa ja inclou la informació. En la previsió, s’ha 
tingut en compte, especialment temes de seguretat i les possibilitats d’un espai 
alternatiu cobert. Així el sopar popular o l’arrossada es traslladaran al pavelló 11 de 
setembre però els concerts de l’espai barraques, el correxutxes o el correxarrups es 
mantindran o s’anul·laran perquè no hi ha cap espai municipal que reuneixi les 
possibilitats d’aforament i seguretat. Qualsevol canvi, serà informat per la Senyoreta 
Muntanyetes.  

 

 

Tota la informació a www.santceloni.cat/festamajor  

 


