
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
 

• Sant Celoni ja ho té tot a punt per començar la Festa Major 
o La Paradeta obre dijous 31 a la plaça de la Vila 
o El personatge de la Festa Major, en Pocafarra  activa les seves 

xarxes socials amb un repte pels Senys i els Negres i una crida al 
voluntariat 

o Inscripcions obertes al Fuboig, Joc de pistes i al Matí Boig 
o Segueix tota l’actualitat de la Festa a 

www.santceloni.cat/festamajor 
  

• L'ajuntament contracta 11 persones que estaven aturades en el marc dels 
Plans Locals d'Ocupació. Durant el 2016, l’Ajuntament va ocupar 
temporalment fins a 31 persones en situació d’atur. Aquest any, ja són 16 
les persones que s’han pogut contractar per mitjà de plans d’ocupació 
 

• Nova oferta trimestral de cursos i tallers de setembre a desembre. 
Inscripcions obertes ja via Internet!  
 

• L’Oficina de Turisme de Sant Celoni organitza un concurs a Instagram per 
fer una exposició de fotos en el marc de la III Setmana del Bosc. Es pot 
participar mitjançant l’etiqueta #IgersSantCeloni_Natura 
 

• El roure centenari del Molí d'en Coll s’ha esberlat  
 

• El darrer Dijous a la fresca arriba aquest vespre al Teatre Ateneu amb  De 
sud a nord de la mà de l'Orquestra Baix Montseny  

 
 
 
Sant Celoni ja ho té tot a punt per començar la Festa Major 
 
Aquest divendres comença la Festa Major de Sant Celoni que enguany allarga el seu 
programa de l’1 al 10 de setembre. Més de 100 activitats omplen el programa que 
compta amb la col·laboració d’una cinquantena d’entitats.  
 
La Paradeta ho té tot a punt per la Festa Major: compra els tiquets dels 
corretxutxes o el mocador de la teva colla  
La Paradeta és el punt d'informació on podeu trobar els programes i comprar els 
materials i tiquets de la Festa Major de Sant Celoni que obre aquest dijous 31 d’agost 
fins al 10 de setembre. Està situada a la plaça de la Vila, a can Ramis. 

Horari: 

• Dimecres 30, dijous 31 d'agost i divendres 1 de setembre: de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del 
vespre 

http://www.santceloni.cat/a.php?fer=ED_AGENDA&id=18867


• Dissabte 2 i diumenge 3 de setembre: tancat 

• Dilluns 4 a divendres 8 de setembre: d'1/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre 

• Dissabte 9 de setembre: matí d'11 a 2/4 de 2 i tarda de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre 

• Diumenge 10 de setembre: matí d'11 a 2/4 de 2 

 
Preus: 

Material 

• Mocadors de MontSENYS o MontNEGRES: 3 € 

• Barret de MontSENYS o MontNEGRES: 3 € 

• Davantal de MontSENYS o MontNEGRES: 2 € 

• Bossa/motxilla de MontSENYS o MontNEGRES: 3 € 

Tiquets 

• Xarrup3 (abans correxarrups): 3 € 

• Correxutxes: 2 € 

• Sopar popular: 8 €  

• Arrossada: 6 € 

 

En Pocafarra comença a donar senyals de vida! 

En Pocafarra, el personatge de Festa Major, ha començat a donar senyals de vida 
aquesta setmana amb un video on fa una crida a persones voluntàries que vulguin 
ajudar a la festa i un altre on proposa un repte a Senys i Negres: quina colla omplirà 
amb més persones un espai... . A més, convida a tothom a seguir-lo a les xarxes 
socials: facebook, twiter i Instagram.  

Ja us podeu inscriure al Futboig, al Joc de Pistes i al Matí Boig de la Festa Major 
de Sant Celoni!  

La Festa Major de Sant Celoni ja es comença a moure i ja us podeu inscriure al 
Futboig, al Joc de Pistes i al Matí boig a www.santceloni.cat/formularis  

Dimarts, 5 de setembre a les 6 de la tarda, joc de pistes pel centre del poble per a tota 
la família.  

Dijous, 7 de setembre a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de la Vila, participa al Futboig, 
aparentment un partit de futbol normal i corrent, però amaga, en realitat, un gran 
espectacle en el que el públic també hi haurà de participar i decidir el guanyador.  

Divendres 8 de setembre a 2/4 d'11 del matí, Matí Boig, una gimcana que farà passar 
molt bona estona a grans i petits. Els participants s'hi han d'apuntar per grups. Cal 
acabar la gimcana per poder puntuar. 



Seguiu tota l'actualitat de la #FMsantCeloni a www.santceloni.cat/festamajor 

 

 
L'Ajuntament contracta 11 persones que estaven aturades en el marc dels Plans 
Locals d'Ocupació 
 
Durant el 2016, l’Ajuntament va ocupar temporalment fins a 31 persones en 
situació d’atur 
Aquest any, ja són 16 les persones que s’han pogut contractar per mitjà de plans 
d’ocupació 
 
L'ajuntament de Sant Celoni ha contractat a jornada completa a 11 persones que es 
trobaven a l'atur i que durant 6 mesos assumiran tasques d'enginyer, treballador/a 
social, tècnic/a de joventut i participació, auxiliar informàtic, auxiliar administratiu, 
tècnic auxiliar de comunicació, agent cívic, jardiner, etc. Aquests contractes estan 
subvencionats per la Diputació de Barcelona i el propi consistori celoní. Els plans 
d'ocupació són un instrument que facilita la reactivació i reciclatge professional 
d'aquelles persones que porten temps en situació d'atur, recuperant la seva 
autoestima i disposant d'una experiència de valor de cara a la seva posterior recerca 
de feina, adquirint (o tornant a utilitzar) competències laborals i actualització formativa. 

Durant el 2016, l'Ajuntament va ocupar temporalment fins a 31 persones en situació 
d’atur amb recursos provinents del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), de la 
Diputació de Barcelona i del pressupost municipal. Aquest 2017, ja són 16 les 
persones que s'han pogut contractar per mitjà de plans d'ocupació. 

 
Nova oferta trimestral de cursos i tallers de setembre a octubre. Incripcions 
obertes ja a través d’Internet! www.santceloni.cat/clip 

Ja teniu a la vostra disposició el CLIP del tercer trimestre de 2017, l'oferta de formació 
trimestral organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni.  
A partir de setembre, torneu a disposar d'una variada oferta de cursos i tallers en els 
àmbits de l’expressió artística, les tecnologies de la informació i la comunicació i la 
formació per a l'ocupació i altres activitats relacionades amb el lleure. Durant el mes de 
setembre, s’inicien cursos per aprendre sobre l’art del scrapbook, mentre que a 
l’octubre estaran disponibles tallers d’expressió artística, com de dibuix i pintura, cant, 
cromàtica, maquillatge o fotografia.  
 

Trobareu tota la informació i els formularis d'inscripció a www.santceloni.cat/clip. 
 
 
 
 
 
L’Oficina de Turisme organitza un nou concurs a Instagram per realitzar una 
exposició de fotos 
 
Es pot participar mitjançant l’etiqueta #IgersSantCeloni_Natura 
L’exposició serà visitable a l’Oficina de Turisme en el marc de la III Setmana del 
Bosc  

http://www.santceloni.cat/clip


Amb motiu de la III Setmana del Bosc, l'Oficina de Turisme de Sant Celoni organitza 
un nou concurs on la protagonista pot ser la vostra foto! 

De l'1 al 15 de setembre, captureu amb el mòbil o càmera imatges d'elements, 
instants, indrets... que siguin representatius del patrimoni natural de Sant Celoni, 
publiqueu-les a Instagram amb l'etiqueta #IgersSantCeloni_Natura i podreu ser una 
de les 30 fotos guanyadores que s'utilitzaran per muntar una exposició que serà 
visitable a l'Oficina de Turisme durant el tercer trimestre del 2017.  

 
 
El roure centenari del Molí d'en Coll s’ha esberlat 
 
El roure centenari del Molí d'en Coll s'ha esberlat fins a trencar-se pel seu tronc. S'ha 
de tenir en compte que era un roure vell i guerxo que havia patit un trencament d’una 
de les seves branques principals després de la Guerra Civil, i aquesta ferida havia anat 
produint putrefaccions i l’entrada d’escarabats banyarriquers que finalment l’han fet 
sucumbir la setmana passada. Els propietaris actuals estan tallant les branques 
caigudes i estudien la manera de deixar la soca ben tallada perquè es pugui veure 
com era de gran. 

Aquest roure martinenc -Quercus pubescens- era un dels arbres més grans del 
municipi de Sant Celoni, amb un perímetre de tronc de 3,7 metres, que feia companyia 
el Molí d’en Coll, un molí fariner documentat des de 1553.  El roure, imponent i 
admirable malgrat la seva forma peculiar, es podia visitar i s’havia posat en valor a 
través de l’itinerari senyalitzat de la Roca del Drac, l’any 2011. 
 
 
 
El darrer Dijous a la fresca arriba aquest vespre amb  De sud a nord de la mà de 
l'Orquestra Baix Montseny 

 
ATENCIÓ: Es trasllada a la Sala Gran del Teatre ATENEU per esquivar la pluja! 

Dirigida per Josep M Aparicio, l’Orquesta Baix Montseny actuarà avui a la Sala Gran 
del Teatre Ateneu amb l’espectacle De sud a nord. El concert proposa un recorregut 
musical des de sud Àfrica al nord d’Europa. En aquest espectacle, a més de la música, 
intervindran rapsodes que recitaran poemes en la seva llengua materna, i també 
participaran músics d’entitats i comunitats relacionades amb aquest viatge musical que 
aportaran amb les seves veus i els seus instruments tradicionals una riquesa tímbrica i 
colorista a l’espectacle. 

 

 

http://www.santceloni.cat/a.php?fer=ED_AGENDA&id=18867

