
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 27 d’agost de 2015 
 

• Sant Celoni presenta una Festa Major més llarga i a mb noves propostes 
fruit del procés de participació 

o Les colles de MontSenys i MontNegres ja estan plena ment actives 
o Gertrudis, Oques Grasses i la Sant Andreu Jazz Band , pujaran a 

l’escenari  
o Inscripcions obertes al Matí Boig a www.santceloni. cat/formularis 
o Durant aquesta setmana es poden reservar els tiquet s per al sopar 

popular 
 
 
 
Sant Celoni presenta una Festa Major més llarga i a mb noves propostes fruit del 
procés de participació  
 
Les colles de MontSenys i MontNegres ja estan plena ment actives 
Gertrudis, Oques Grasses i la Sant Andreu Jazz Band , pujaran a l’escenari  
 
Del 28 d’agost al 7 de setembre Sant Celoni estarà de Festa Major. El programa, amb 
més de 80 activitats repartides en 11 dies, recull moltes de les propostes sorgides del 
procés de participació Sacsegem la Festa Major realitzat aquesta primavera. El regidor 
de Cultura i Educació, Raül Garcia, va fer la presentació del programa ahir a la Sala 
Bernat Martorell de Can Ramis acompanyat del guanyador del Concurs de cartells, 
Cesc Cruzate, de Míriam de la Vega de la Colla de Diables, Jordi Flores dels Negres i 
Jordi Canadell dels Senys, a més de la visita sorpresa del Senyor Baró de Pam i mig, 
personatge dinamitzador de la festa.   
 
El regidor de Cultura i Educació, Raül Garcia, va voler començar l’acte agraint  la 
“implicació, compromís i entusiasme de les persones  que formen part de les 
diferents comissions de treball i de les entitats. És el que enriqueix i fa gran la 
Festa i sense ells, moltes de les noves propostes i  canvis no haguessin estat 
possibles”.  En aquest sentit, també va voler agrair als veïns i veïnes que viuen a 
tocar dels espais de festa “la bona disposició i paciència” i va recordar que “sense 
salut i civisme no hi ha festa”. 
 
El guanyador del Concurs de cartells, Cesc Cruzate, va explicar que la imatge de 
Festa major va intentar ”que hi sortís tot una mica, començant pels 25 anys  de 
Diables amb els timbalers” . El cartell de Cruzate va ser escollit per un jurat integrat 
per representants de l’Ajuntament, de les colles de Senys i Negres i de Diables entre 
un total de 19 propostes que s’exposaran durant la Festa Major a can Ramis.  
 
Per part de la colla dels Negres, Jordi Flores, va explicar  que “des de les colles 
posem el nostre petit gra de sorra perquè la gran f einada la fan les entitats, 
l’Ajuntament..”  Amb tot, va recordar que les formiguetes lligades a la imatge de la 
Colla, reflecteixen el “valor de l’esforç, del treballar durant tot l’any per aconseguir 
una gran festa major”.  Flores va mostrar la seva satisfacció per la nova samarreta 



fruit d’un concurs que va rebre 28 propostes diferents i que està tenint molt bona 
acceptació, amb més de 300 peces venudes.  
  
El representant dels Senys, Jordi Canadell, va agraïr a l’Ajuntament  “l’esforç titànic 
per tirar endavant el procés de participació, que h a aconseguit els seus 
objectius”   i va recordar que els Senys estrenen samarreta “amb l’estimada ovella 
Verdi obra d’en Garci”.  
 
El regidor va explicar algunes de la novetats de la programació de la festa d’enguany:  
 
Més dies de festa . La FM s’iniciarà aquest proper cap de setmana d’agost amb la 
prova puntuable “Dóna sang per la festa”, ball country a plaça i un espectacle que ens 
transportarà a les fires de barraques del s. XIX “Els secrets de Mr Stromboli” i un 
espectacle d’animació infantil el diumenge a la tarda.   
 
Al llarg de la setmana hi hauran activitats diverse s com els tastets musicals a la 
biblioteca, amb la participació dels grups finalistes amb Sound Celoni, cercavila 
popular donant la benvinguda al Sr. Baró (personatge dinamitzador de la festa que ahir 
ja va fer acte de presència a la roda de premsa arribat directament de Broadway...) i 
moltes activitats que promouen els senys i negres per anar escalfant motors... 
passejada amb patins i patinets, els tastets musicals a la biblioteca... 
 
Algunes activitats tradicionals canvien de dia. La trobada i cercavila de gegants, el 
concert i ball a l’Ateneu amb l’Orquestra la Principal de la Bisbal i el correfoc passen a 
dissabte, el sopar popular a diumenge i l’arrossada a dilluns 7 de setembre. 
 
Més actes i espectacles de carrer.  Cercavila Rats!, l’escenificació de la llegenda del 
Montsenys i Montnegres per conèixer la història que envolta el beuratge de Festa 
Major, el matí boig, carro de contes Miss Umbrel·la, entre d’altres.   
 
No hi falten les activitats de les entitats i la ce lebració del 25è aniversari dels 
Diables protagonistes del pregó.    Moltes entitats estan implicades en les diferents 
comissions de treball garantint i fent possible que la Festa creixi dia a dia. A més, la 
Festa Major és un bon moment per mostrar la bona marxa de totes elles. Comptarem 
amb el pregó i el correfoc dels diables que enguany celebren el seu 25è aniversari, la 
ballada de Passaltpas i Bastoners, el correfoc dels Diables, la cercavila de gegants 
amb la participació de les colles de gegants de les escoles i la colla de geganters i 
grallers de Sant Celoni,  el berenar de l’Associació Neurològica, els vermuts i activitats 
de la Clau, tornejos i diverses activitats esportives...  
 
El poble es vesteix de festa . Es manté la campanya amb la idea que tothom 
s’impliqui guarnint cases i carrers, s’han col·locat banderoles i a més la comissió 
d’engalanament i els casals d’estiu han treballat per preparar pancartes i banderoles.  

 
L’aparcament del Pavelló es manté com espai de conc erts i barraques. Les 
diferents comissions de treball de la FM van proposar a l’Ajuntament de mantenir, per 
aquest any 2015,  l’espai de concerts i barraques al pavelló, entretant no es determina 
un espai fix tal i com es va acordar en el procés de participació. Aquest espai estarà 
dinamitzat per les 11 entitats que munten barraques i dos escenaris.  
 
Gertrudis, Oques Grasses i la Sant Andreu Jazz Band amb Joan Chamorro, a 
l’escenari principal. Divendres versions de sempre de la mà de Santi al Natural 
seguit de la frescor de Pepet i Marieta. Dissabte, la gent que no sigui de Correfoc 
podrà ballar amb, Ojo de buen cubero, el mestissatge de Sants; el plat fort de la nit 



serà la rumba catalana de Gertrudis, que ha escollit Sant Celoni per fer un dels seus 
15 concert per Catalunya amb els que celebra els seus 15 anys dalt dels escenaris i 
acabarem la nit amb l’sks – punk de Relamidos . Diumenge serà la hora de gaudir de 
la gran Sant Andreu Jazz Band, que ens visita amb Joan Chamorro al capdavant, 
swing i jazz per passar una bona estona  i tancarem l’escenari amb la música d’Oques 
Grasses i el seu lema “fent les coses sense pensar podem arribar a fer coses que mai 
hauríem pensat”. 
 
Aquest any recuperem el segon escenari  gràcies a gent de Sant Celoni que té ganes 
de treballar i millorar la Festa. La nit de dissabte, de 19 a 2h, 6 grups de la zona ens 
ensenyaran la seva música. Diumenge serà el torn dels joves DJ’s que podran pujar a 
l’escenari a punxar la seva música. La proposta ha tingut molt bona acollida amb un 
gran nombre d’inscripcions. 
 
Per seguir la Festa Major a les xarxes socials : 
 
Twitter: @baropamimig 
Facebook: Baró de Pam i Mig  
Instagram @baropamimig 
 
www.santceloni.cat 
Facebook ajuntament de Sant Celoni  
Twitter @ajsantceloni 
 
També hi ha una APP amb l’agenda i el marcador del Corremonts, gentilesa de BooGa 
Studio.  
 
Tothom qui ho desitgi es pot convertir en tuitaire de la festa, només cal  referenciar els 
missatges amb #FMSantCeloni 
 
 
Inscripcions obertes al Matí Boig de Festa major pr evist per diumenge 6 de 
setembre  
 
Ja us podeu inscriure al Matí Boig de Festa Major!! Teniu temps fins dijous 3 de  
setembre. Els grups poden ser entre 2 i 6 persones i com a mínim una ha de ser major  
d'edat. Per poder participar al Matí Boig cal inscriure’s a www.santceloni.cat/formularis.   
Hi ha  places limitades.  
 
PUNTUACIÓ: aquesta prova val 2 punts; 1 punt a la participació (sumant quantes 
persones hi participen pels MontSENYS i quantes pels MontNEGRES) i 1 punt que es 
donarà al grup que faci més proves del matí boig (si el grup és MontSENY, es donarà 
el punt a la colla dels MontSENYS. Si el grup és MontNEGRE, es donarà el punt a la 
colla dels MontNEGRES. I si el grup guanyador és mixt, es donarà 0,5 punts a cada 
colla).  
 

 

 

Durant aquesta setmana es poden reservar els tiquet s per al sopar popular  
 
Fins aquest proper divendres 28 d’agost, de 9 a 2 del migdia, trucant o passant a 
l’Àrea de Cultura, a la Rectoria Vella  es pot fer la reserva dels tiquets que necessiteu 
per al sopar popular. Quan feu la reserva se us assignarà un número que serà el que 
regirà l’ordre de la venda dels tiquets. 
 



El dilluns 31 d’agost, a les 12 del migdia, a la sala Bernat Martorell de Can Ramis es 
farà el sorteig per determinar a partir de quin número es comencen a vendre els tiquets 
del sopar. El resultat i l’ordre de la venda dels tiquets es podrà consultar al web, a 
l’àrea de Cultura i a la paradeta de la Festa Major.  
 
El mateix 31 d’agost, a partir de les 5 de la tarda, a Can Ramis es començaran a 
vendre els tiquets pel número que hagi sortit en el sorteig i de manera correlativa.  Les 
persones que no hagin fet la reserva de tiquets abans del 28 d’agost podran adquirir 
els que quedin a la paradeta de la Festa Major. 
 
El sopar popular serà el diumenge 6 de setembre, a les 9 del vespre, a la plaça de la 
Vila, i el menú inclou pa amb tomàquet, carn a la brasa, postres, vi i aigua. El preu del 
tiquet és de 8€ + 1€ d’ecofesta. 
 


