
 

 
 
NOTA DE PREMSA   
Dijous, 12 de novembre de 2015 
 
 

• Les festes de Sant Martí han aplegat un seguit d’actes, combinant la 
divulgació i el coneixement del patrimoni amb activitats artístiques, 
festives i tradicionals. Capvuitada de Sant Martí: motos històriques, 
Montnegre BTT, Noies del calendari, inflables i activitats per a la 
mainada, Viu el Parc a Sant Martí de Montnegre... Consulteu agenda: 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti 
 

• Ruta audioguiada pel centre de la Vila. Anima't a fer-la quan vulguis! En 
una hora i amb el mòbil es pot fer l’itinerari audio i auto guiat 
 

• L’empresa Calçats Montané de Sant Celoni rep un reconeixement pels 
seus 113 anys d’activitat. Per molts anys!  

 

Les festes de Sant Martí han aplegat un seguit d’actes, combinant la divulgació 
i el coneixement del patrimoni amb activitats artístiques, festives i tradicionals 
 
Capvuitada de Sant Martí: motos històriques, Montnegre BTT, Noies del 
calendari, inflables i activitats per a la mainada, Viu el Parc a Sant Martí de 
Montnegre...  
 
Les festes de Sant Martí van començar amb les III jornades de la memòria històrica 
centrades en l'ensenyament durant la II República a Catalunya i a Sant Celoni (1931-
1939). Després de la presentació de l’alcalde, Francesc Deulofeu i de Fina Ferrando, 
historiadora i membre del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni, el 
doctor en Pedagogia i professor del departament de Pedagogia a la Universitat de 
Girona, Salomó Marquès, va fer una amena i didàctica conferència sobre 
l’ensenyament durant la II República a Catalunya, fent referències i comparacions 
entre el moment històric dels anys 30 amb l’actualitat. Situat el marc general, 
divendres 13 de novembre, s’exposarà l’ensenyament durant la II República en el 
context local.  

Divendres, 13 novembre 

• A les 7 del vespre, a la sala Bernat Martorell (Can Ramis) 
 
Conferència: El mestre Pallerola i els canvis de l'ensenyament públic celoní a 
l'època de la II República, 
a càrrec de Núria Amadó, pedagoga 
 
Conferència: Les escoles i l'ensenyament a Sant Celoni durant la Guerra Civil, 
a càrrec de Josep M. Abril, historiador i membre del Grup de Recerca de la 
Memòria Històrica de Sant Celoni 



 
Projecció: Testimonis de l'escola durant la II República a Sant Celoni, 
amb la participació de diversos celonins i celonines que aporten records i 
anècdotes sobre la seva infantesa 
 
Tot seguit Projecció del documental Testimonis de l’escola durant la II 
República a Sant Celoni 
Gravació i edició de Xavier Alfaras 

 
La II jornada micològica a la Vall d’Olzinelles, va tenir una molt bona acollida i 
participació i els organitzadors preveuren promoure noves propostes al voltant de les 
diferents estacions de l’any. També hi va haver espai per a la música i les arts 
escèniques amb l’espectacle de màgia del Mag Edgar, el DJ Ramon, on la nit de 
remember va aplegar a més de 500 persones que van ballar les cançons dels anys 
80 i 90. Tot un viatge a la joventut per molts i un descobriment d’aquest hits per a 
d’altres, els més joves. La nit de dissabte, va sumar encara més públic, amb el 
concert de Fantacles i Dr. Calypso. 
 
La vessant més festiva i popular d’aquests dies de festa ha inclòs la cercavila de 
gegants amb el geganters de Sant Celoni i totes les colles de gegants de les escoles 
de Sant Celoni. La ballada de danses de Passaltpas, la fira artesana de Sant Martí a 
la Plaça de la Vila, amb més de vint-i-cinc parades,  el tradicional esmorzar popular 
del diumenge al matí i la gimcana de carruatges de cavalls, entre d’altres.  
 
Les festes de Sant martí també han permès cloure els actes de celebració dels 25 
anys de la colla de Diables. La Colla de Diables va convidar a totes les persones que 
durant aquests 25 anys han format part d’aquesta entitat a participar al correfoc que es 
va celebrar aquest dissabte 7 de novembre. D’aquesta manera els que feia anys que 
ja no cremaven o s’encarregaven del carro, ho van poder tornar a fer. Van poder 
tornar-se a vestir de Diable de la Colla de Diables de Sant Celoni! I va ser un èxit ! I els 
Diables  que formen part de l’actual colla van poder saltar i gaudir com una persona 
més del poble, per un dia van deixar la forca als que fa anys la portaven. 
 
Aquesta activitat s’emmarca dins la celebració dels 25 anys de la Colla de Diables, i 
anteriorment al Correfoc es va inaugurar l’exposició fotogràfica a Can Ramis, amb un 
recull de fotografies dels millors moments, les millors imatges d’aquests 25 anys. La 
festa va acabar amb un magnífic sopar de germanor . 
 
Com ja és tradicional, l’esmorzar popular aplega a grans i petits al voltant de les 
barbacoes que han preparat la gent de la Colla de Geganters  de Sant Celoni. Aquest 
any es va tornar a gaudir de bolets que van fer que l’esmorzar fos més bo! I els 
matiners van poder gaudir de l’Allioli que van fer els participants al concurs d’allioli. 
 
Durant la tarda/vespre, Can Ramis es va convertir en un Túnel del Terror, un espai on 
la Castanyera va fer passar por a tots els valents i valentes del poble, i perquè? Doncs 
perquè ha vist que el Halloween cada dia està més instaurat a casa nostra . Aquesta 
idea va sorgir de l’Agrupament Escolta  i Guia EROL que aquests darrers anys havia 
fet el Túnel del Terror a l’Escola La Salle, i va voler obrir l’activitat a tothom. La plaça 
es va omplir amb una llarga cua, un total de 625 persones van passar por dins del 
túnel, on hi van actuar 38 persones, i hi van col·laborar unes 40 persones més en el 
muntatge, i les entitats Colla de Diables i El Rebrot Teatre. 
 
Aquest cap de setmana, capvuitada amb més activitats, consulteu-les a 
www.santceloni.cat/festesdesantmarti 



 
 
 
Ruta audioguiada pel centre de la Vila. Anima't a fer-la quan vulguis! 
 
En una hora i amb el mòbil es pot fer l’itinerari àudio i auto guiat 

Conèixer els llocs més emblemàtics de Sant Celoni per mitjà d’una audioguia ja és 
possible. Amb qualsevol dispositiu mòbil o tauleta i a partir dels codis QR que es van 
trobant als diferents rètols identificatius que s’han instal·lat davant cada punt, es pot 
seguir l’itinerari de forma autònoma i en quatre idiomes (català, castellà, anglès i 
francès). La ruta comença a l’Oficina de Turisme i acaba a la Biblioteca l’Escorxador. 

El passat 8 de novembre, una cinquantena de persones va assistir a la inauguració de 
la ruta que va finalitzar al claustre de l'Oficina de turisme, on els participants van poder 
tastar una bona mostra d'embotits, pa i cervesa, tots ells artesans i elaborats a Sant 
Celoni. 

 

L’empresa Calçats Montané de Sant Celoni reb un reconeixement pels seus 113 
anys d’activitat. Per molts anys!  

La patronal Cecot ha reconegut l’empresa celonina Calçats Montané pels seus 113 
anys d’activitat. El guardó l’han recollit a la 21a edició del sopar Nit de l’Empresari 
celebrat aquest dilluns a l’Auditori de Barcelona.  

Durant la Nit de l’Empresari, com cada any, la Cecot fa un reconeixement especial a 
les empreses associades i entitats vinculades amb més de 100 anys d’activitat. 
Enguany, l’empresa que ha obtingut un reconeixement públic és Calçats Montané, 
una empresa familiar fundada a Sant Celoni l’any 1902. L’empresa es dedica al 
disseny i a la confecció d’espardenyes de qualitat seguint els processos de fabricació 
tradicionals. El concepte ha anat evolucionant des de l’espardenya clàssica cap a un 
calçat actual, tasca que ara ja recau en la quarta generació familiar. 

L'acte, amb un miler d'assistents, el va presidir el president de la Generalitat, Artur 
Mas, i el de Cecot, Antoni Abad, i també hi van assistir el primer tinent d'alcalde de 
Barcelona, Gerardo Pisarello; els consellers Francesc Homs, Meritxell Borràs, Felip 
Puig, Santi Vila i Ferran Mascarell, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, entre d'altres.  

 
 


