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disseny, la reflexió o, senzillament, en fer possible que les activitats es puguin 
dur a terme”.  En aquest sentit, va parlar d’una Festa “que creix i que volem que 
creixi també en valors. És temps de festa, de rauxa, d’alegria, de diversió... però 
també ha de ser temps de respecte, civisme, tolerància, convivència, solidaritat i 
inclusió. L’equilibri d’aquests valors ens ha de permetre fer un poble millor per a 
tots i totes”. 
 
El regidor de Cultura i Educació, Raül Garcia, per la seva banda va recordar “l’esforç  
que s’ha fet enguany per arribar a tots els públics, amb una mirada especial cap 
als joves”. En aquest sentit va parlar de la Comissió jove que ha participat en el 
disseny de les noves propostes com “la festa Holi colors del dissabte, la gimcana 
jove, l’esmorzar després de barrakes, el cartell dels concerts de l’espai barrakes, 
els dj programats al 2n escenari, les classes d’iniciació a l’skate, entre altres.”  

Garcia es va referir a la voluntat d’anar-hi sumant “cada cop més el sector 
econòmic, exercint la seva responsabilitat social i generant sinèrgies entre els 
diferents col·lectius”. Un exemple d’aquesta voluntat és la proposta Vermuteja que 
s’estrena aquesta festa major amb diferents establiments del municipi que oferiran  
una tapa més vermut a 3 €.   

La nova Orquestra Baix Montseny s’estrena amb el pregó  
 
El primer projecte de la nova Orquestra del Baix Montseny serà el pregó de Festa 
Major, divendres 2 de setembre. Tal i com va avançar el seu director, Josep M. 
Aparicio,  l'Orquestra Baix Montseny “vol ser una orquestra amb un estil diferent, 
on el plat fort serà la música d'estils diversos i es complementarà amb 
col·laboració d’altres arts escèniques”. Per això, el pregó combinarà música, teatre 
i un gran mapping que es projectarà a la façana de Can Ramis.  

Els representants de les colles, Laia Dou dels MontSENYS i Lluís Rossell dels 
MontNEGRES van recordar els nombrosos actes que han programat per dinamitzar la 
festa sempre amb voluntat “de sumar gent, d’engrescar petits i grans per fer més 
gran encara aquesta festa, mantenint una sana i divertida rivalitat”. 

 

La donació de sang solidària i puntuable pel Corremonts donarà el tret de 
sortida aquest divendres 

La Festa Major de setembre comença aquest divendres 26 d’agost amb la donació de 
sang i és la primera prova puntuable pel Corremonts.  
 
Divendres, 26 d'agost, de 5 de la tarda a 9 del vespre i dissabte, 27 d'agost, de 10 del 
matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre, vine a donar sang a Can Ramis. 
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 kg. 
 
 

Benvinguda al Pocafarra, dilluns a 2/4 de 7 de la tarda amb cercavila des de la 
plaça Rafael Ferrer deSant Ponç 

Dilluns, 29 d’agost a 2/4 de 7 de la tarda, des de Sant Ponç fins a la plaça de la Vila, 
cercavila de Festa Major i benvinguda al Pocafarra amb els representants de les colles 
dels MontSENYS i MontNEGRES. Tot seguit, ens posarem el mocadors de la Festa 



Major!  
La cercavila comptarà amb els gegants de Sant Celoni, els capgrossos, els gegants de 
les escoles, el drac de la Colla de Diables i els Timbalers. I com a cloenda de l’acte, 
rock&folk amb el grup de música Les Cireretes. 

 

Obertes les inscripcions al Joc de pistes de la Festa Major, a la Gimcana jove i al 
Matí Boig!   

Si t'agrada el misteri o tens cor de detectiu, no et pots perdre aquesta divertida activitat 
guiada pel nostre itinerari urbà per a tota la família! Dimarts 30 d'agost, a partir de les 
6 de la tarda, comença a trobar les imatges que s’amaguen a cada punt amb l’ajut d'un 
mapa que et donarem a l'inici de l'activitat. No t'ho pots perdre! Cal inscripció prèvia a 
l'Oficina de Turisme o a www.santceloni.cat/formularis 

Per participar a la gimcana del Matí Boig cal inscriure’s abans del 31 d'agost omplint 
un formulari (www.santceloni.cat/formularis) on només heu de posar les vostres dades 
personals i dir per quina colla participeu (Senys, Negres o grup mix). Recordeu que 
heu de formar un grup d'entre 2 i 6 persones per poder realitzar la inscripció, i mínim 
una persona ha de ser major d'edat! El Matí Boig és una gimcana on poden participar 
grans i petits, i on l'objectiu és passar-ho molt bé. Tindrà lloc dissabte, 3 de setembre, 
de les 11 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia, i els participants hauran de buscar els 
objectes que l’organització els hi demanarà en el mínim temps possible. Enguany té 
novetats, com que es pot nominar un cap de colla per a cada grup o que si un grup no 
troba una prova pot demanar una següent 15 minuts després. 

Si tens entre 16 i 25 anys i vols compartir una aventura amb els amics, això t'interessa! 
Forma un grup de 5 o 6 participants i vine a superar les proves de la Gimcana Jove 
que hi haurà distribuïdes per diferents punts del poble a la Festa Major de Sant Celoni! 
Fins el 31 d'agost et pots inscriure a www.santceloni.cat/formularis per participar, on 
només has de posar les dades personals de tots els participants. Però compte! són 
places limitades. Si teniu ganes de gresca, de participar en proves de pilotes gegants 
inflables, figures humanes, proves a l'estil humor amarillo... La Gimcana Jove donarà 
el tret de sortida diumenge, 4 de setembre, a les 5 de la tarda a la Rectoria Vella. 

 

Segueix tota l'actualitat de la Festa Major des del mòbil amb la nova aplicació de 
l'Ajuntament 

Des de la nova aplicació de l’Ajuntament podreu seguir totes les notícies de la Festa 
major  i  l'agenda us mostrarà tots els actes programats. Tot plegat, un complement 
ideal pels comptes de Twitter, Facebook i Instagram de l’Ajuntament. Si no us l'heu 
descarregat encara, els usuaris de dispositius Android la trobareu al Play Store; la 
versió per a dispositius IOS, a l’App Store.  

 
En Pocafarra, el personatge de la Festa Major 2016, molt actiu a les xarxes 
socials! 

En Pocafarra, el personatge de La Festa Major de setembre, està molt actiu a les 
xarxes socials. El podeu seguir a Facebook (Pocafarra), a Twitter (@Pocafarra), a 
Instagram (@Pocafarra) i a Youtube (Pocafarra).  



El personatge està interpretat pel jove celoní Bernat Fugarolas i va ser escollit el 
passat mes de maig  durant un casting públic a la plaça de la Vila. En Pocafarra, 
nascut de la part més fosca i tètrica de la Festa Major, és cosí de la Muntanyetes i 
ovella negra de la família. És un personatge trapella, poca-solta i alhora divertit... que 
pot esdevenir un bon contrapunt a la gresca, xerinola i ganes de passar-ho bé. Encara 
està una mica enfadat perquè ell només volia robar el pregó per estar tranquil, però 
ara haurà de pair que és el personatge de la festa a Sant Celoni. Tot i no ser un 
personatge inèdit, perquè ha tingut alguna intervenció puntual en alguna festa anterior, 
s'ha valorat perquè aporta un punt diferent al què han estat els personatges de la 
Festa Major de setembre. 

 

Del 26 al 28 d'agost, la Batllòria està de Festa Major! 

Arriba la Festa Major a la Batllòria! No et perdis cap de les activitats que trobareu del 
26 al 28 d'agost, amb un bon grapat de propostes per a totes les edats i gustos, com 
cinema a la fresca, concerts, trobada de puntaires, disco infantil, correfoc, sopar 
popular, sardanes, torneig de futbol i moltes altres activitats. 
La Batllòria està de Festa Major, no t'ho pots perdre! 

 

Tota la informació a:  

www.santceloni.cat/labatlloria 
www.facebook.com/labatlloria 

 
 

Comencen les preinscripcions dels cursos d'idiomes de l'Escola d'Adults pel 
curs 2016-17! 
 
Queden algunes places per Ensenyaments inicials, GESO presencial i a 
distància, Curs de preparació a les proves d'accés a CF Grau mitjà i 
Alfabetització digital 

Del 23 d'agost al 2 de setembre comença el període de preinscripció dels 
ensenyaments d'idiomes de l'Escola d'Adults ubicada a Sax Sala per al curs 2016-17. 
Si estàs interessat en aprendre anglès, alemany o francès, ara és la teva oportunitat! 

Enguany oferim per primera vegada un curs de conversa en anglès de tres nivells 
diferents segons les necessitats de l'alumnat. Té durada trimestral  (del 26 de 
setembre al 22 de desembre) amb l'objectiu d'iniciar-se o millorar la comprensió i 
expressió oral, aconseguir fluïdesa a nivell oral o perfeccionar la pronunciació i la 
naturalitat. 

Els nivells són els següents: 

• Nivell 1: Iniciar-se en la conversa en anglès. Es tractaran temes quotidians i 
propers. Cal tenir un coneixement bàsic de la llengua. 

• Nivell 2: Millorar la fluïdesa a nivell oral. És necessari tenir una bona base 
gramatical. 



• Nivell 3: Perfeccionament de la conversa. Es farà èmfasi en la pronunciació i la 
naturalitat. És necessari un bon coneixement de la llengua. 

 
A més de tots els nivells del curs passat, també oferim el tercer nivell de Francès 
(Preintermedi) i el segon nivell d’Alemany (Elemental). En els nivells A1 i A2 de 
Francès i d’Anglès, el centre de formació d’adults pot acreditar una certificació 
reconeguda pel Departament d'Ensenyament, que correspon als nivells del Marc 
Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR). 
En els nivells de PET, First Certificate i Advanced es pot optar a l'obtenció de les 
titulacions de la Universitat de Cambridge, presentant-se a l'examen oficial que es fa a 
final de curs en el mateix centre Sax Sala. 
Aquest curs 2015-16 hem tingut més de 350 persones cursant idiomes i gairebé 100 
persones han obtingut una titulació oficial d’Anglès o Francès. Tens tota la informació 
dels curs a l'enllaç següent. 

Dates: 

1r pas: PREINSCRIPCIÓ 

• Del 23 d'agost al 2 de setembre: sol·licitar entrevista d'orientació formativa 
• Del 29 d'agost al 2 de setembre: formalitzar la preinscripció un cop feta 

l'entrevista i/o prova de nivell 
• Dies 26 i 31 d'agost, i 2 de setembre: proves de nivell escrites. Es pot escollir 

dia i hora (26 i 31 d'agost, a les 11 i 19 h; 2 de setembre, 11 h) 

2n pas: MATRÍCULA 

• Del 16 al 23 de setembre (preinscrits amb plaça) 

Al nou curs 2016-17 també trobaràs places per Ensenyaments inicials, GESO 
presencial i a distància, Curs de preparació a les proves d'accés a CF Grau mitjà 
i Alfabetització digital. Si estàs interessat en alguna d'aquestes places, tingues en 
compte les dates: Del 23 d'agost al 7 de setembre s'ha de sol·licitar entrevista 
d'orientció formativa per poder realitzar la preinscripció. No ho deixis passar! 

Per a més informació: 
Sax Sala 
c. Montserrat, 28 
Tel. 93 867 41 75 
cfadults@santceloni.cat 
www.santceloni.cat/saxsala 

 


