
 

 

 

 

 

NOTA DE PREMSA   

Dimecres 10 de setembre de 2014 

 

• La Festa Major de Sant Celoni acaba amb victòria de ls Negres 

• S’instal·len semàfors a la cruïlla de l'Institut pe r millorar la seguretat 
durant les entrades i sortides de l’equipament Amb aquesta actuació es 
dóna resposta a una de les demandes i preocupacions  de l'AMPA de l'IES  

 
• Oberta la convocatòria 2014 per a Ajuts a la Rehabi litació d’edificis 

d’habitatges 
 

• Sortida en autocar a veure Mar i Cel de Dagoll Dago m al Teatre Victòria de 
Barcelona el proper 5 d’octubre. Incripcions del 15  al 18 de setembre a 
l’Escola de Música 

 

 

La Festa Major de Sant Celoni acaba amb victòria de ls Negres  

La colla dels Montnegres ha guanyat el Corremonts de la Festa Major de Sant Celoni. 
Ahir al vespre,la plaça es va omplir a vessar per escoltar el veredicte: 8,5 punts pels 
Negres i 5,5 pels Senys. La competició s'ha viscut de forma absolutament festiva, i 
amb una important activitat a les xarxes socials. 

Ni la pluja ni la pedregada que van caure divendres i dissabte a Sant Celoni van poder 
amb les ganes de Festa major dels celonins i celonines. La gran implicació de 
l'organització, les entitats i la mateixa ciutadania va fer possible per exemple, traslladar 
el sopar popular de dissabte al vespre cap al Pavelló, quan tot estava a punt a la plaça 
de la Vila. 

Com a animadors de la festa, enguany la molt estimada Senyoreta Muntanyetes s'ha 
fet acompanyar per un nou personatge, el Baró de Pam i Mig. Ahir, a la Festa final a la 
plaça de la Vila, va tenir un comiat molt emotiu. 

Pel que fa a la seguretat, el cap de la Policia local, Albert Brunet ha fet una valoració 
molt positiva dels 4 dies de festa durant els quals no s'ha registrat cap fet rellevant tot i 
l'augment de visitants. La Policia local ha destinat una patrulla permanent durant les 
tres nits a l'espai de barraques amb coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra. A 
nivell ciutadà ha augmentat la percepció de seguretat. 



Marcador del Corremonts : Els Negres s'han imposat a la Donació de sang (1 punt), 
la prova solidària (1 punt), el futbol sala (1 punt), la Rucada (1 punt), l'Estirada de 
corda (1,5 punts, Senys i Negres pel món (1 punt) i han puntuat al Correxutxes (1 punt) 
i a la Cursa d'ermites (1 punt). Els Senys han guanyat el Correxarrups (2 punts), la 
Cursa de les ermites (1,5 punts) i han aconseguit  al futbol sala (0,5 punts), al 
Correxutxes (1 punt) i a l'Estirada de corda (0,5 punts). Tot sumat: 8,5 punts pels 
Negres i 5,5 pels Senys. 

Podeu repassar les imatges de Festa Major a l'Instagram (#FMsantceloni) 

ATENCIÓ! la fira d'atraccions situada a l'aparcamen t de la Forestal allargarà la 
seva activitat fins dijous 11 per compensar els dos  dies de pluja que ha afectat 
Sant Celoni. 

 

Corremonts 
Puntuació 2014 

Senys Negres 

Donació sang   1 

Prova solidària   1 

Correxarrups 2   

Futbol sala 0,5 1 

Correxutxes 1 1 

Rucada   1 

Cursa d'ermites 1,5 1 

Estirada de corda 0,5 1,5 

Senys i negres pel 

món 
  1 

TOTAL: 5,5 8,5 

 

En el veredicte també es va donar el resultat de la campanya: 

2014     

  

SENYS 

casa ctra. Campins, 2 Martina i Miquel Jiménez 

  

NEGRES 



casa c. Sant Roc, 54 Família Figueras 

      

CARRER c. Sant Pere de Dalt dels Montnegres 

      

MILLOR 

APARADOR 
Plaça de la Vila, 17 JUMPING CLAY 

 

S’instal·len semàfors a la cruïlla de l'Institut pe r millorar la seguretat durant les 
entrades i sortides de l’equipament  
 
Amb aquesta actuació es dóna resposta a una de les demandes i preocupacions 
de l'AMPA de l'IES  

Les obres d’instal·lació de semàfors per regular tant el pas de vehicles com el dels 
vianants a la cruïlla de la carretera de Campins (BV-5114)  amb l’Institut Baix 
Montseny, estan gairebé enllestides. Des de fa unes setmanes, la Diputació de 
Barcelona amb conveni i col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni està 
tirant endavant aquestes obres que han de garantir una millor seguretat a les entrades 
i sortides de l'equipament. 

L’actuació té un pressupost de 101.188,80 euros, el 83,5 % del qual l’assumeix la 
Diputació de Barcelona i la resta l'Ajuntament.  

Amb aquesta actuació, es dóna resposta a una de les demandes i preocupacions de 
l'AMPA de l'IES que sempre ha reclamat més seguretat en aquesta cruïlla molt 
transitada per pares, mares, alumnes i professors en hores punta. 

 
 
Oberta la convocatòria 2014 per a Ajuts a la Rehabi litació d’edificis d’habitatges  

L'1 de setembre s'ha obert la convocatòria per a tots els propietaris interessats en 
aconseguir alguna de les subvencions per al finançament de les obres de rehabilitació 
dels elements comuns dels edificis d'habitatges destinades a la seva conservació i 
també per a la millora de la qualitat i sostenibilitat o per dur a terme accions vinculades 
a l'accessibilitat. A les ajudes hi poden accedir tant les comunitats de propietaris com 
els propietaris únics d'edificis d'habitatges destinats a residència habitual i permanent. 
 
Aquesta convocatòria finalitzarà el 15 d'octubre per actuacions d'accessibilitat i el 14 
de novembre per a la resta d'actuacions. 
 
Poden concórrer a aquesta convocatòria aquells edificis d'habitatges que tinguin una 
antiguitat anterior a l'any 1981 i que hagin passat la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), 
disposin del certificat d'eficiència energètica i de l'informe de les condicions 
d'accessibilitat que caldrà complimentar a través d'un formulari previ a la presentació 
de la petició de la subvenció.   

Un cop concedida la subvenció, les obres hauran de començar en un termini màxim de 
sis mesos i duraran, com a molt, setze mesos. La quantia màxima de les ajudes serà 
del 35 per cent del total de l'actuació tot i que en casos d'obres per a la millora de 
l'accessibilitat, la subvenció podrà arribar al 50 per cent. 



Més informació a: www.santceloni.cat/habitatge 

 

Sortida en autocar a veure Mar i Cel de Dagoll Dago m al Teatre Victòria de 
Barcelona el proper 5 d’octubre  
 
Incripcions del 15 al 18 de setembre a l’Escola de Música 

 
L’Ajuntament de Sant Celoni organitza una sortida en autocar al Teatre Victòria de 
Barcelona a veure el musical Mar i cel el proper diumenge 5 d’octubre. Se sortirà a les 
16 h de la plaça Comte del Montseny i el preu és de 40 euros (inclou l’autocar i 
l’entrada). Les inscripcions i pagament de la sortida s’ha de fer del 15 al 18 de 
setembre, de 10 a 13 i de 17 a 20 h al Centre Municipal d’Expressió – Escola de 
Música (carrer Sant Josep, 18).  
 

 
 

 


