
 

 

 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
 

• L'alcalde de Sant Celoni signa un manifest de suport al Referèndum de l'1 
d'octubre de 2017 
 

• Sant Celoni encara el darrer cap de setmana de Festa major 
o Cartell musical molt complet pels últimes dies de Festa Major 
o 1.139 persones participen a la Cursa i la Passejada de les ermites 
o Un centenar de persones participen al Joc de pistes pel centre del 

poble 
o Segueix el marcador del Corremonts a 

www.santceloni.cat/festamajor i les xarxes socials del Pocafarra i 
de les colles de Senys i Negres 
 

• Acte institucional al monument 11 de Setembre i Festa del Sí 
 

• Informació  sobre l’accés provisional a l'Institut i a la nova escola Soler de 
Vilardell 
 

• L'Escola bressol municipal El Blauet ja ha començat el nou curs 
 

• Víctor Küppers presenta la xerrada Viure amb entusiasme al Teatre 
Ateneu dimecres 13 de setembre a les 19.30 h 
 

• Aquest setembre, 50% de descompte en el preu de la inscripció al CME 
Sot de les Granotes  

 

 
 
L'alcalde de Sant Celoni signa un manifest de suport al Referèndum de l'1 
d'octubre de 2017 
 
L'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, ha signat aquest dijous un manifest de 
suport al Referèndum de l'1 d'octubre de 2017 "per garantir que els ciutadans i 
ciutadanes puguin decidir en llibertat".  
 
 
 

Sant Celoni encara el darrer cap de setmana de Festa major  

Cartell musical molt complet pels últims dies de Festa Major a l'escenari gran i a 
l'escenari petit de barraques 
Divendres, dissabte i diumenge de la Festa Major de Sant Celoni venen carregats de 
música amb grups i dj's que tocaran a l'escenari gran i a l'escenari petit de barraques. 
L'horari habitual de divendres, 8 i diumenge, 10, serà de 2/4 d'11 de la nit a les 4 de 

http://www.santceloni.cat/festamajor


 

 

la matinada, mentre que dissabte, 9, serà de 2/4 d'11 de la nit a les 5 de la 
matinada. Després, la festa continua una hora més a barraques.  

 
La programació és la següent: 
 
Divendres, 8 de setembre 

o Música amb DJ's 
D'11 de la nit a 4 de la matinada 
Espai barraques, escenari petit 
La nit de DJ's obre les portes als estils de música que normalment no es 
senten ni es punxen. 

o Orquestra Metropol + DJ Marvin 
De 1/4 de 12 de la nit a 4 de la matinada 
Espai barraques, escenari gran 

o Música a barraques 
Fins les 5 de la matinada  

Dissabte, 9 de setembre 

o Grups de música en directe 
Alguns dels seleccionats a la 8º Fira de Música de Carrer, Sound Celoni 
D'11 de la nit a 5 de la matinada 
Espai barraques, escenari petit 

o Concerts: DJ Ramon + The Locos + DJ Sendo  
De 2/4 de 12 de la nit a 5 de la matinada 
Espai barraquesm escenari gran 

o Música a barraques 
Fins les 6 de la matinada  

Diumenge, 10 de setembre 

o Concerts: Ebri Knight + Talco 
De 2/4 de 12 de la nit a 4 de la matinada 
Espai barraques, escenari gran 

o Música a barraques 
Fins les 5 de la matinada 

 
Teniu tota la informació a www.santceloni.cat/festamajor2017 

 
 
1.139 persones participen a la Cursa i la Passejada de les ermites 
 
Entre les dues modalitats, van acabar la prova 1139 persones, 541 dels MontNegres i 598 
dels MontSenys 
 
La ja tradicional Passejada de les Ermites estrenava enguany un nou format, i en lloc 
d'una única prova puntuable pel CorreMonts, ara n'eren dues: la Passejada, un 



 

 

recorregut curt on l'important és aplegar la màxima participació de cada Colla, sense 
importar l'ordre d'arribada, i la Cursa, on el punt era per la Colla que aconsegueix que 
arribin abans 3 homes i 3 dones. 

La sortida i l'arribada estava instal·lada a la plaça de la Vila, sota un gran arc inflable. 
L'ineludible Pocafarra va actuar de mestre de cerimònies i es va encarregar d'animar la 
jornada. 

La prova que va encetar la jornada va ser la Cursa, que va donar el tret de sortida 
puntualment a dos quarts de vuit del vespre i va aplegar als participants més 
competitius d'ambdues colles, un centenar en total. Els corredors van enfilar el carrer 
Major cap a Sant Ponç, i van passar consecutivament per les ermites de Sant Ponç, 
Sant Martí de Pertegàs, la Mare de Déu del Turó i l'Església parroquial de Sant Martí 
en un recorregut d'uns 10 km., que els més ràpids van completar en uns 45 minuts. 
Tot seguit, a les 8 del vespre, van sortir el miler llarg de participants de la Passejada, 
acolorida com sempre, i en la qual es podia trobar des de nadons en cotxet fins a avis 
valents, diverses mascotes i fins i tot els Gegants, Martí i Maria del Puig. 

Entre les dues modalitats, van acabar la prova 1139 persones, 541 dels MontNegres i 
598 dels MontSenys; per tant, la colla verda es va endur amb claredat el punt en joc de 
la Passejada. L'altre punt, el de la Cursa, també l'havia guanyat la colla verda, en ser 
la colla dels que van acabar abans tres homes i tres dones. Dos punts al sarró dels 
MontSenys, per tant, que es col·loquen provisionalment al capdavant del marcador del 
CorreMonts per 4,5 punts a 3. 

La jornada va acabar amb la improvisada remullada de diversos membres de la colla 
guanyadora a la piscineta que hi havia al centre de la plaça de la Vila, instigada i 
encapçalada, com era d'esperar, per en Pocafarra. 
 
 

Un centenar de persones participen al Joc de pistes pel centre del poble 
 
Gairebé un centenar de persones han participat aquest dimarts, 5 de setembre, dins 
de la programació de la Festa Major de Sant Celoni, en la nova edició del Joc de pistes 
que es va realitzar pel centre del poble per recórrer els espais més emblemàtics de 
Sant Celoni. 
L'activitat  va reunir a un bon nombre de famílies que, atenent les explicacions de la 
guia, van anar trobant totes les pistes que amaga la versió infantil del nostre itinerari 
urbà. La passejada va començar a l'antic Hospital Vell (Oficina de Turisme) i va acabar 
a la biblioteca, on els més menuts es van endur un obsequi. 

Aquells celonis i celonines que estiguin interessats en aquest Joc de pistes, el tenen 
disponible a l'Oficina de Turisme. 
Diada Nacional de Catalunya  

 
 
Acte institucional al monument 11 de Setembre i Festa del Sí a la plaça de la Vila 
 
Actes de la diada de l’11 de setembre a Sant Celoni:  

• A les 10 del matí, al monument 11 de setembre 
Ofrena floral a càrrec de diverses entitats de la vila 

http://www.santceloni.cat/a.php?fer=ED_AGENDA&id=19021


 

 

• Tot seguit, al monument 11 de setembre (sortida) de la Cercavila d’entitats de 
cultura popular fins la plaça de la Vila 

• Tot seguit, a la plaça de la Vila,  FESTA del SÍ amb actuacions de diverses 
entitats, lectura del manifest i Cant dels segadors 

• Tot seguit, a la plaça de la Vila, Concert amb el grup RECLAM, les millors 
versions de la música en català 

• D'11 a 1 del migdia, a la pl. de la Vila i pl. d'en Nicola, Inflables per a petits de 3 
a 6 anys i de 6 a 10 

• A les 2 del migdia aprox., al c. Esteve Cardelús, sortida amb autocar a la Diada 
del Sí 

Ho organitza: Assemblea Territorial de Sant Celoni (ANC) i Òmnium Cultural del Baix 
Montseny 

 
 
Accés provisional a l'Institut i a la nova escola Soler de Vilardell 
 
Mentre durin les obres de la plaça Muriel Casals, per accedir a l'Institut Baix Montseny 
o a la nova escola Soler de Vilardell cal seguir les indicacions marcades en els plànols 
disponibles a www.santceloni.cat 

Les obres està previst que s'enllesteixin a finals d'octubre. Per qualsevol dubte, les 
famílies s'han de dirigir a les direccions dels centres respectius. 
 
 
 

L'Escola bressol municipal El Blauet ja ha començat el nou curs 
 
L'Escola bressol municipal El Blauet ha començat aquesta setmana el nou curs 2017-
2018. El primer dia va fer una sessió de benvinguda a totes les famílies de l'escola, 
les que ja portaven el infants al Centre el curs passat, i les que s'incorporen de bell 
nou. 

Aquests dies, infants i adults viuen un període d'adaptació, en el qual es reprèn o s'ha 
iniciat la dinàmica d'anar a l'escola. Són dies de retrobament de companys i famílies i 
també dies per descobrir nous espais i viure noves experiències, un procés que cada 
família viu a la seva manera i que els professionals del centre acompanyen, tenint cura 
de cada detall, perquè grans i petits puguin viure l'entrada a l'escola amb la màxima 
tranquil·litat. 
 

Víctor Küppers presenta la xerrada Viure amb entusiasme al Teatre Ateneu 

En Víctor Küppers va néixer a Eindhoven (Holanda), però viu a Catalunya. La seva 
frase preferida és: "Que ningú arribi mai a tu sense que a l'anar-se'n es senti una mica 
millor i més feliç" (Mare Teresa de Calcuta). 

Llicenciat en ADE i Doctor en Humanitats, treballa com a formador i conferenciant, 
també dóna classes de direcció comercial a la Universitat Internacional de Catalunya i 
a la Universitat de Barcelona. Va ser vicepresident de Barna Consulting Group i 
Assistant Professor d'IESE. 



 

 

Es dedica a la formació per vocació, creu fermament en les possibilitats que tenen les 
persones i en la importància de les nostres actituds personals per a desenvolupar el 
nostre enorme potencial. 

Les dues paraules més importants de Küppers són passió i entusiasme, i el seu 
objectiu és ajudar a les persones a que visquin i treballin amb valors i amb alegria. 

Per inscriure’s cal dirigir-se a www.santceloni.cat/formularis 
 
 

Aquest setembre, 50% de descompte en el preu de la inscripció al CME Sot de 
les Granotes 

El CME Sot de les Granotes de Sant Celoni ofereix una nova promoció de cara al mes 
de setembre per tots aquells nous clients que vulguin gaudir de les seves 
instal·lacions: fins un 50% de descompte en el preu de la inscripció. Aquesta promoció 
és vàlida fins el 18 de setembre.  

Més informació: 
Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes 
c. Francesc Macià, 15 
Telèfon 93 848 69 13 
www.uesports.cat 
 

 

http://www.uesports.cat/

