
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous, 3 de setembre de 2015 
 
 

• L’Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania  tot l’expedient de 
construcció de Sax Sala sol·licitat pel jutjat 

 
• L’ambient de Festa Major ja s’ha instal·lat a Sant Celoni 

 
o El Corremonts comença amb un empat a la prova solid ària de 

donació de sang que supera els 400 donants! 
 

o Una multitudinària cercavila dóna la benvinguda al Sr. Baró de 
Pam i Mig 
 

o Les colles de MontSenys i MontNegres estan en plena  activitat  
 

o Pepet i Marieta, Gertrudis, Oques Grasses, Les Abse ntes, Sant 
Andreu Jazz Band i molts més pujaran a l’escenari  
 

o Com seguir la #FMSantCeloni a les xarxes socials 
 

o Ampliació de l'horari de nit de les terrasses i gra tuïtat de la zona 
blava per Festa Major 

 
 

 
• La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte l’exposi ció col·lectiva "Set 

artistes interpreten poetes catalans" 
 
 
 
 
 
 
L’Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania  tot l’expedient de 
construcció de Sax Sala sol·licitat pel jutjat  
 
L'Ajuntament de Sant Celoni ha posat a disposició de la ciutadania còpia de tot 
l'expedient de contractació de l'obra de construcció del Centre formació i ocupació Baix 
Montseny, Sax Sala, lliurat al jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell el passat 28 
d'agost. L’expedient es pot consultar al web www.santceloni.cat o de forma presencial 
a Secretaria de l'Ajuntament (al primer pis de la Casa de la Vila). 
 
 
 
 
 



 
L’ambient de Festa Major s’avança a Sant Celoni  
 

• El Corremonts comença amb un empat a la prova solid ària de donació de 
sang que supera els 400 donants! 
 

• Una multitudinària cercavila dóna la benvinguda al Sr. Baró de Pam i Mig 
 

• Les colles de MontSenys i MontNegres estan en plena  activitat  
 

• Pepet i Marieta, Gertrudis, Oques Grasses, Les Abse ntes, Sant Andreu 
Jazz Band i molts més pujaran a l’escenari  
 

• Com seguir la #FMSantCeloni a les xarxes socials 
 

• Ampliació de l'horari de nit de les terrasses i gra tuïtat de la zona blava per 
Festa Major 

 
 
Des del 28 d’agost Sant Celoni viu immersa a l’ambient de Festa Major. Els actes 
programats com la prova “Dóna sang per la festa”, espectacles i animació infantil, els 
tastets musicals a la biblioteca, la cercavila popular donant la benvinguda al Sr. Baró i 
moltes activitats promogudes per les colles de Senys i Negres per anar escalfant 
motors han aconseguit reunir un nombrós públic de totes les edats. El color verd i el 
negre ja dominen els carrers de la vila.  
 
El Corremonts comença amb un empat a la prova solid ària de donació de sang 
que supera els 400 donants!  

Més de 400 donants van participar al recapta de sang que va tenir lloc divendres i 
dissabte a Can Ramis i que puntuava pel Corremonts. Segons informa l’Associació de 
Donants de Sang, els resultats d’aquesta campanya van ser tot un èxit: 360 bosses; 37 
oferiments; 47 nous donants i 1 donant de Retmo (medul·la òssia). En total 183 
donants pels MontNegres i 191 pels MontSenys que suposa un empat entre colles a la 
primera prova del Corremonts.  

Una multitudinària cercavila dóna la benvinguda al Sr. Baró de Pam i Mig a Sant 
Celoni 
 
El Baró de Pam i Mig va arribar oficialment aquest dimarts a Sant Celoni precedit d’una 
cercavila multitudinària amb els gegants de Sant Celoni i de les escoles, els 
capgrossos i el drac de la Colla de Diables. Representants de Senys i Negres van ser 
presents a la plaça que es va omplir de vilatans amb mocadors verds i negres. El 
facebook del Baró de Pam i Mig ja recull més de 300 selfis del glamorós  personatge 
amb celonins i celonines de totes les edats !!!!  
 

Les colles de MontSenys i MontNegres estan en plena  activitat 
 
Senys i Negres ja han engegat motors. Durant tota la setmana s’han pogut veure 
venent samarretes, organitzant tallers a la plaça, guarnint carrers... i avui dijous, 
sopars de les colles: els Senys a la plaça Comte del Montseny i els Negres a la plaça 
de l’Església.  



Pepet i Marieta, Gertrudis, Oques Grasses, Les Abse ntes, 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, Les 
Absentes, 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 Ojo de buen Cubero, mestissatge vingut 
de Sants. 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 es recupera 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 
ensenyaran la seva música. Diumenge serà el torn dels joves DJ’s que podran pujar a 
l’escenari a punxar la seva música.  
 
Per seguir la Festa Major a les xarxes socials : 
 
El web municipal publica cada dia a portada un recull de les imatges del dia anterior.  
 
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 
 
 
Ampliació de l'horari de nit de les terrasses i gra tuïtat de la zona blava per Festa 
Major 
 
Durant les nits de Festa Major, els dies 5, 6 i 7 de setembre, els bars i restaurants de 
Sant Celoni que disposin de llicència municipal per a instal·lar terrasses, podran 
allargar l'horari de tancament fins les 2 de la matinada, disposant de mitja hora més 
sobre l'horari de tancament per dur a terme el seu desallotjament, durant la qual ja no 
podran servir consumicions, ni admetre clients a la zona de terrassa. Aquesta 
ampliació pretén donar suport al sector de la restauració i que els veïns i veïnes del 
municipi puguin gaudir dels serveis dels locals d’oci. 

Pel que fa a l'aparcament de vehicles a la via pública, a partir de dijous 3 de setembre 
a les 12 del migdia i fins dimarts 8 de setembre a les 9 h del matí, la zona blava serà 
gratuïta. 

 

 



 

La Rectoria Vella inaugura aquest dissabte l’exposi ció col·lectiva "Set artistes 
interpreten poetes catalans"  
 
Set artistes interpreten poetes catalans és una mostra col·lectiva en la qual participen 
Glòria Auleda, Núria Rossell, Rob Dubois, Carles Puche, Xavi Plana, Martí Pey i 
Stefano Puddu. L'exposició, que s’inaugurarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a la 
Rectoria Vella es podrà veure entre el 5 de setembre i l'1 de novembre. 
 
La mostra es complementa amb les activitats següents: 
 
- Inauguració i lectura de poemes exposats, conduïda per Albert Pons. Dissabte 5 de 
setembre, a les 7 tarda 
- Espectacle de Marduix titelles i Jaume Arnella: "Una esperança" .Dissabte 12 de 
setembre, a les 7 tarda 
- Visita guiada de l'exposició a càrrec del col·lectiu d'artistes. Dissabte 26 de setembre, 
a les 7 tarda 
- Espectacle de Marduix titelles i Jaume Arnella: "Una esperança". Dissabte 12 de 
setembre, a les 7 tarda 
- Xerrada sobre Josep Carner a càrrec de Marcel Ortin. Divendres 23 d'octubre, a les 7 
tarda 
 
Més informació a www.santceloni.cat/exposicions 
 
 

 

 

 


