
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Divendres 25 de maig de 2017 
 
 
 

• El teixit associatiu celoní surt al carrer aquest dissabte a la tarda a la 
Mostra d’Entitats 
 

• La Festa Major de setembre de Sant Celoni busca persones que es 
vulguin integrar a les comissions de treball prèvies i 100 voluntaris per 
ajudar a 10 activitats durant la FM. Consulta calendaris i apunta’t’hi!   
 

• 4 grups tocaran a la final del concurs Sant Celoni Sona aquest dissabte a 
partir de les 11 de la nit a la Sala Petita del Teatre Ateneu 

 
• Passejada guiada gratuïta al Montllorer, el "petit Montnegre" aquest 

diumenge al matí 
 

• Darrera visita guiada a l’exposició: Antonio Niebla. Testimoni personal 
per part del mateix galerista aquest diumenge 14 de maig  a les 6 de la 
tarda, a la Rectoria Vella. Obres de Léger, Miró, Moore, Tàpies, Guinovart, 
Saura, Oteiza... s'exposen fins aquest diumenge a les sales i als jardins de 
la Rectoria Vella  
 

• Els regidors Oscar Moles de CiU i Purificación Martín de la CUP renuncien 
com a regidors de l’Ajuntament de Sant Celoni  

 

 

 

El teixit associatiu celoní surt al carrer aquest dissabte a la tarda a la Mostra 
d’Entitats 

Les entitats celonines s’aplegaran aquest dissabte a la Mostra d’Entitats que omplirà 
amb més de 25 carpes la plaça de l’Eslgésia, la plaça de la Vila i el tram del carrer 
Major que uneix aquestes dues places. Durant tota la tarda es faran tallers, jocs i 
dinàmiques de grup amb nens i joves per posar en valor la cooperació, la solidaritat i la 
importància del grup, pràctica de bàsquet amb cistelles al carrer, porteria d'hoquei 
línia, exhibició de rol en viu, exhibició de simultànies d'escacs, donació de sang i molt 
més... 

També hi haurà ballada de gegants, de danses del món, mostra de dansa, Flashmob i 
ballada,Taller country, concert del duet de guitarres Filferro Duet i acabarà amb un 
sopar i pantalla per veure la final de la Copa.   

http://www.santceloni.cat/document.php?id=18566


Detall dels actes a www.santceloni.cat/agenda 

 

La Festa Major de setembre de Sant Celoni busca persones que es vulguin 
integrar a les comissions de treball prèvies i 100 voluntaris per ajudar a 10 
activitats durant la FM 

Consulta calendaris i apunta’t’hi!   

El gran esdeveniment de la Festa Major de setembre de Sant Celoni necessita 
voluntaris per tirar endavant la festa. Hi ha moltes maneres de col·laborar:  

 Participant en una de les 3 comissions de treball: correxarups, infantil, joves i 
matí boig 

 Col·laborant en l’organització d’alguna activitat durant els dies de la Festa 
Major 

 Aportant suggeriments i idees per fer una nova activitat, prova...(via correu 
electrònic o des de l’espai web de FM) 

 

Les 3 comissions de treball necessiten gent: Hi ha tres comissions de treball en les 
quals pots participar: joves, intantil/ correxutxes, matí boig. 

Joves: 

 Quin és l’objectiu de la comissió? dissenyar proves puntuables pel Corremonts 
o altres activitats destinades a joves de 16 a 25 anys.   

 Si vols rebre informació per participar en la comissió pots enviar un missatge al 
telèfon 680451551 o a cultura@santceloni.cat. 

 La primera reunió serà el dijous 25 de maig, a les 7 de la tarda, a la Rectoria 
Vella. 

Infantil – correxutxes: 

 Quin és l’objectiu de la comissió? dissenyar proves puntuables pel correxutxes 
(per a infants de 3 a 12 anys) i valorar i proposar activitats de la Festa Major 
adreçades al públic familiar. 

 Si vols rebre informació per participar en la comissió pots enviar un missatge al 
telèfon 680451551 o a cultura@santceloni.cat. 

 Les reunions seran: 
o dimecres 31 de maig, a les 7 de la tarda, a la Rectoria Vella 
o dimecres 14 de juny, a les 7 de la tarda, a la Rectoria Vella 

Matí Boig: 

 Quin és l’objectiu de la comissió? dissenyar les proves de l’activitat del Mati 
Boig i col·laborar en l’organització de l’activitat.  

 Si vols rebre informació per participar en la comissió pots enviar un missatge al 
telèfon 680451551 o a cultura@santceloni.cat 

mailto:cultura@santceloni.cat
mailto:cultura@santceloni.cat
mailto:cultura@santceloni.cat


 La primera reunió serà el dimarts 30 de maig, a les 7 de la tarda, a la Rectoria 
Vella 

Durant els dies de la Festa es necessiten 100 persones 

En l’organització i gestió de la Festa Major hi col·laboren moltes entitats del municipi 
però algunes activitats necessiten el suport de voluntaris per garantir el bon 
funcionament de la Festa Major. Necessitem 100 voluntaris per a 10 activitats de la 
FM!   

Els voluntaris col·laboraran fent tasques diverses: controlar proves i material, marcant 
circuits, distribuir aigua en les passejades i cercaviles, servint begudes al correxarrups, 
fent recompte de persones en diferents proves, classificar joguines... entre d’altres.  

Per participar com a voluntari cal apuntar-se als actes als quals es vulgui participar, a 
través de l’espai web de FM www.santceloni.cat/festamajor2017: 

VOLUNTARIS FESTA MAJOR, setembre 2017 

activitat dia hora tasques a fer pel voluntari nº 
voluntaris 

correxarrups divendres, 1 de setembre 1 matinada 
controlar les proves i el material 10 

repartiment de begudes 10 

cercavila amb 
entitats i Poca 

Farra 
dilluns, 4 de setembre 18:30 organitzar cercavila, disparar confeti, 

acte Can Ramis 5 

passejada i cursa 
ermites dimarts, 5 de setembre 20 marcar circuits i controlar recorregut. 

Servir aigües 20 

passejada amb 
patins i patinets 

dimecres, 6 de setembre 

18 obrir i tancar passejada. Els voluntaris 
han d'anar amb patins o patinets 10 

traginers, passada 
pinyes i llenya 19 preparar material, controlar la prova i 

recollir 8 

matí boig 
divendres, 8 de setembre 

10:30 ajudar a l'organització, repartició proves 
i recollida objectes   

sardana puntuable 12:30 organitzar prova i comptar les persones 
participants 4 

mercat de 
l'intercanvi dissabte, 9 de setembre 11 classificar les diferents joguines segon el 

seu estat i atendre a la gent 9 

bicicletada diumenge, 10 de setembre 10 obrir i tancar passejada. Els voluntaris 
han d'anar amb bicicleta 10 

correxutxes diumenge, 10 de setembre 17 suport per fer les proves 22 

 

 
 
4 grups tocaran a la final del concurs Sant Celoni Sona aquest dissabte a partir 
de les 11 de la nit a la Sala Petita del Teatre Ateneu 
 



Final de la 10a edició del concurs Sant Celoni Sona! amb els 4 grups finalistes que el 
jurat haurà estat seleccionats per a l'ocasió. Serà aquest dissabte 27 de maig a la Sala 
Petita del Teatre Ateneu. Aquest concurs, que es fa a Sant Celoni des de 2007, pretén 
promocionar i difondre els grups de música del Baix Montseny obsequiant al grup 
guanyador amb l'enregistrament, masterització i edició d’un EP, 5 temes, en un estudi 
de gravació professional. 

Actuaran: 

• A les 23 h: 
MetalfetaminA (trash metal) 

• A les 24 h: 
Folk o Barbàrie (música tradicional i d'arrel) 

• A la 1 h: 
Paid Shit (rock and roll) 

• A les 2 h: 
Cysterpiller (electro post rock) 

 
 
Passejada guiada gratuïta al Montllorer, el "petit Montnegre" aquest diumenge al 
matí 

Moltes muntanyes grans en tenen una de petita al costat que resumeix tot el seu 
caràcter en versió reduïda. El Montllorer és el petit Montnegre i aquest diumenge de la 
mà de la Diputació de Barcelona s’organitza una passejada guiada que sortirà a les 9 
de l’estació de tren de Sant Celoni.  

Hora i punt de trobada: 9 h a l'estació de ferrocarril de Sant Celoni 
Desplaçament en vehicles particulars fins al pla dels Avellaners (6 km) 
Recorregut: Pla dels Avellaners d'Olzinelles – Coll Butí – Can Cent Carbasses – 
Montllorer – Quatre Roures – Pla dels Avellaners 
Durada: 4 h 
Distància: 7,5 km 
Desnivell: 225 m 

Més informació 

 
 
 

Darrera visita guiada a l’exposició: Antonio Niebla. Testimoni personal per part 
del mateix galerista aquest diumenge 14 de maig  a les 6 de la tarda, a la Rectoria 
Vella 
 
Obres de Léger, Miró, Moore, Tàpies, Guinovart, Saura, Oteiza... s'exposen fins 
aquest diumenge a les sales i als jardins de la Rectoria Vella  

Aquest diumenge a les 6 de la tarda s’ha programat la darrera visita guiada a 
l’exposició Antonio Niebla, Testimoni personal per part del mateix galerista a la 
Rectoria Vella. De la seva mà es resseguiran les 35 pintures, gravats, escultures i 
fotografies que inclou la mostra oberta fins aquest diumenge i també les 8 escultures 

http://www.santceloni.cat/document.php?id=18566
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/105303140


de gran format que omplen els jardins de la Rectoria Vella, en aquest cas fins al 17 de 
setembre. 

La nova mostra d'obres de la col·lecció d’Antonio Niebla aplega un grup d'artistes la 
majoria dels quals han estat amics seus i són els seus referents. No hi falten alguns 
dels grans protagonistes de l'art del segle XX, com el francès Fernand Léger, Joan 
Miró, Henry Moore, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Antonio Saura, Oteiza.... 
entre molts altres. L’exposició estarà oberta a les sales de la Rectoria Vella fins el 
28 de maig.  

 
Els regidors Oscar Moles de CiU i Purificación Martín de la CUP renuncien com a 
regidors de l’Ajuntament de Sant Celoni  
 
El Ple municipal celebrat dijous 25 de maig va donar compte de la renúncia de dos 
regidors del consistori.  El fins ara regidor d’Esports i Espai Públic, Oscar Moles, deixa 
el càrrec per motius professionals que li impedeixen dedicar el temps necessari a 
l’Ajuntament. Moles es va mostrar agraït a l’alcalde i a l’equip de govern per la 
confiança dipositada en la seva persona, a la resta de companys del consistori i als 
professionals municipals amb qui ha treballat durant aquests darrers dos anys. La 
portaveu de la CUP, Mariona Pascual, va donar compte de la renúncia de Purificación 
Garcia per motius personals. Els nous regidors o regidores prendran possessió del 
càrrec en el proper Ple municipal previst pel mes de juliol.  
 
 


