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festa major

Més dies i més Festa Major a Sant Celoni
El procés de refl exió i de par  cipació ha sacsejat la festa que s’es  ra del 28 d’agost al 7 de setembre

SANT CELONI.- “Hem fet 
una sacsejada impor-
tant a la Festa Major i 

ho con  nuarem fent. El procés 
de refl exió i de par  cipació 
que hem portat a terme els 
darrers mesos ens han servit 
per començar a posar les ba-
ses amb la mirada posada al 
2020”, així és com el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, Raül Garcia, ha co-
mençat la presentació del que 
serà la Festa Major de Sant Ce-
loni d’enguany. 

Una festa que comença 
abans i es  ra la programació 
entre entre els dies 28 d’agost 
i 7 de setembre. Una festa que 
els Senys i els Negres con  nua-
ran rivalitzant pel Corremonts 
i els Diables  ndran un gran 
protagonisme per la celebració 
del seu 25è aniversari com en-
 tat. En defi ni  va una feina de 

les comissions de treball, les 
en  tats i l’Ajuntament que du-
rant setmanes han engreixat la 
màquina per donar forma a un 
d’ac  vitats que confi guren el 
programa fes  u.

DÓNA SANG PER
COMENÇAR

Quan  ngueu aquesta revis-
ta a les mans la festa ja haurà 
celebrat algunes ac  vitats. 
Com sempre el Corremonts 
haurà estrenat el marcador 
amb la prova Dóna sang per la 
festa, ac  vitat celebrada du-

rant tot el darrer cap de se-
tmana d’agost, que també 
haurà  ngut altres ac  vitats 
com el ball country a plaça i un 
espectacle de carrer.
Un ambient fes  u que s’haurà 
visualitzat durant tota la se-
tmana prèvia als dies grans 
de Festa Major amb les colles 
de Montsenys i Montnegres 
acabant els prepara  us amb 
tallers per engalanar bicicleta, 
disfresses pirates, tastets mu-
sicals, la visita de gegants i cap-
grossos, el guarniment en verd 
i negre del poble o el sopar de

carmanyola dels Senys o la 
Gran Bu  farrada dels Negres, 
són algunes de les ac  vitats 
prèvies però que fan caliu fes-
 u.

EL SR. BARÓ

La Festa Major d’enguany 
con  nuarà tenint un personat-
ge que animarà bona part de 
les ac  vitats de la Festa Major. 
Es tracta del Sr. Baró que subs-
 tueix  la Senyoreta Muntan-

yetes. 
Per rebre’l i donar-li la benvin-

guda, els gegants de Sant Ce-
loni, els capgrossos, els gegan-
mts de les escoles, el drac de la 
Colla de Diables i els Timbalers 
sor  ran el dia 1 de setembre 
de diferents punts del municipi 
per trobar-se tots a la plaça de 
la Vila, amb el Sr. Baró i els re-
presentants de les Colles dels 
Montsenys i dels Montnegres.

EL PREGÓ, UN ESPECTACLE
DE FOC I LLUM

Enguany els diables cele-
bren el seu 25è aniversari i, 
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entre d’altres ac  vitats realit-
zades al llarg de l’any, seran els 
autors i protagonistes del pre-
gó d’aquest any que es durà 
a terme el divendres 4 de se-
tembre, just després del pregó 
a càrrec de la Colla de Diables.

EL CORREFOC DISSABTE

El correfoc segur que serà 
un dels atrac  us esperats de 
la festa d’enguany, no ja so-
lament de per si per ser una 
ac  vitat mul  tudinària, sinó 
perquè els diables estan de 
celebració. A més aquest any 
recuperen fer-ho en dissabte a 
par  r de les 11 de la nit com a 
ells els agrada perquè tothom 
en pugui gaudir millor.

Aquest canvi de dia ha obli-
gat moure altres ac  vitats tra-
dicionsls com la trobada i cer-
cavila de gegants, el concert i 
ball a l’Ateneu amb l’Orquestra 
la Principal de la Bisbal, que se 
celebraran el mateix dissabte 5 
de setembre. En canvi, el sopar 
popular passa a diumenge dia  
6 de setembre i l’arrossada el 
dilluns dia 7.

CONCERTS

La recuperació dels dos es-
cenaris a El Cardelús afavoreix 
que hi pugui haver més con-
cert en aquesta Festa Major. 
Per divendres a la nit hi haurà 
cooncert amb les versions de 
Sanri al natural i el de Pepet i 
Marieta.

Durant el dissabte s’anirà 
fent boca amb els cantaires i el 
Vermut comba  u i música a la 
Clau per seguir amb el concert 

i ball amb la Principal de la Bis-
bal i acabar la nit amb Les Ab-
sentes -música popular, folk, 
rumba i ska- a par  r de 2/4 de 
12 de la nit. Gertrudis -gira 15 
anys de rumba catalana- i Con-
cert amb Ojo de buen cubero 
-mes  ssatge vingut de Sants-.
I diumenge més amb Noustàl-
gics Palautordera - versions de 
rock-, DJ’s, havaneres i els con-
certs amb la Sant Andreu Jazz 
Band, sota la direcció d’Andreu 
Chamorro i acabar amb el con-
cert d’Oques Grasses.
I encara dilluns, darrer dia de 
la Festa Major hi haura ball 
de tarda a la Rectoria Vella, 
després de l’arrossada i el 
Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Metropol, que 
també amenitzarà el fi  de festa

amb el veredicte del Corre-
monts.

BARRAQUES I CONCERTS
AL PAVELLÓ

Les diferents comissions de 
treball de la FM van proposar 
a l’ajuntament de mantenir, 
per aquest any 2015, l’espai de 
concerts i barraques al pavelló, 
entretant no es determina un 
espai fi x tal i com es va acordar 
en el procés de par  cipació. 

Aquest espai estarà dinamitzat 
per les onze en  tats que mun-
ten barraques i dos escenaris. 

NOVES PROPOSTES
I ACTIVITATS

Espectacles de carrer amb 
el cercavila Rats!, unes rates 
molt juganeres ajudaran a que 
divendres, mentre es prepara 
el pregó a la plaça de la Vila, la 
gent s’acos   fi ns a la plaça de 
l’Església a conèixer la història

El Baró de Pam i Mig fent un selfi e en la presentació de la Festa Major 2015
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que envolta el beuratge de 
Festa Major (indispensable 
per par  cipar al Correxarrups 
d’aquest any). Els tastets de 
música a la Biblioteca, un 
vermuts populars acompan-
yats de la bona música feta a 
casa. Diumenge, mentre pe  ts 
i grans gaudeixen d’un ma   
boig, a la plaça de la Vila, dos 
espectacles: Carro de contes, 
contes i ac  vitats per a totes 
les edats, i Miss Umbrel·la, un 
espectacle i  nerant de circ de 
carrer. El Correxarrups aquest 
any es diu Xarrup3.

ELS NOU REPTES 
DEL CORREMONTS

Les colles de Senys i Negres 
un any més compe  ran per 
aconseguir el Corremonts. 
Aquest any 2015 presenta al-
gunes novetats i també s’han 
reformulat algunes proves. En 
total hi haurà nou ac  vitats 
puntuables: Dóna sang per a la 
festa, Xarrup3 (abans correxa-
rrups), Correxutxes, Ma   boig, 
Rucada, Cursa ermites, Bicicle-
tes engalanades, Es  rada de 
corda i MontSenys i MontNe-
gres pel món.

Com sempre, a Can Ramis hi 
haurà el marcador del Corre-
monts des d’on es podrà seguir 
la compe  ció. 

PER ESTAR AL DIA, 
FESTA MAJOR 2.0!

Per estar informat del què 
passa a la Festa Major, minut 
a minut, des del Twi  er amb 
l’usuari @baropamimig i a

Noves samarretes de Negres i Senys i el beuratge del Corremonts APP de la Festa Major dissenyada per BooGa Studio

la pàgina de Facebook Baró 
Pam i Mig. També hi haurà 
un àlbum de fotos, concurs 
d’Instagram i altres novetats.

Com l’any passat BooGa 
Studio ha elaborat una app 
de la Festa Major que inclou 
l’agenda completa del pro-
grama, el marcador del Co-
rremonts, estadís  ques...una 
manera pràc  ca de portar el 
programa a la butxaca.

EL CARTELL DE LA
FESTA MAJOR

El palauenc Cesc Cruzate 
ha estat el guanyador del 25è 
concurs del cartell i de la por-
tada del programa de la Fes-
ta Major. En la presentació 
dels actes fes  us el passat 26 
d’agost a la sala Bernat Marto-
rell, el dissenyador va explicar, 
amb certa ironia i dosi de bon 
humor, que no és molt favora-
ble ni procliu a par  cipar en 
aquests concursos, però que 
en aquesta ocasió hi va pre-
valdre una dosi de sen  ment, 
amor i il·lusió “la meva com-
panya és  mbalera i  nc bons 
amics que són diables”.

La Colla de Diables fan 25 anys i  ndran molt protagonisme en 
la Festa Major d’aquest any 2015

Redacció: 93 867 41 36
Publicitat: 687 901 643 
 info@laviladigital.com 
www.laviladigital.com

Us desitgem una bona Festa Major 2015

El cartell d’enguany, molt ric 
de colors, engloba tots els ele-
ments fes  us: Senys i Negres, 
diablers, gegants, ac  vitats es-
por  ves, concerts, cercaviles i, 
fi ns i tot,  el tortell de la Festa 
Major. Un cartell que, a més, 
té “El Sr. Baró ves  t de Mun-
tanyetes!”, va exclamar Cesc 
Cruzate jus  fi cant que quan 
el va dissenyar no sabia que la 
Senyoreta Muntanyetes “No 
havia tornat de Broadway”.

En aquest sen  t, el regidor 
de Cultura, Raül Garcia, va dir 
que s’havien presentat 19 car-
tells i que la qualitat ha estat 
molt alta, mo  u pel qual van 
caldre diverses rondes per 
acabar decidint la proposta de 
Cesc Cruzate.

D’altra banda, malgrat que la 
Festa Major s’es  ra i fa noves 
propostes, s’ha man  ngut els 
pressupost previst del voltant 
dels 140.000 euros

Cartell de la Festa Major
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SANT CELONI.- L’Ateneu de 
Sant Celoni ha organitzat pel 
dijous 10 de setembre un con-
cert amb el grup “Els amics de 
les arts”, grup de música català 
creat a Barcelona l’any 2005 i 
format per Dani Alegrat, Joan 
Enric Barceló, Eduard Costa i 
Ferran Piqué.

El 8 d’abril de 2014 es pu-
blica Només d’entrar hi ha 
sempre el dinosaure (Discme-
di, 2014),  el seu úl  m àlbum 
fi ns avui. L’àlbum es col·loca al 
número 2 de a la llista de ven-
des dels àlbums més venuts de 
l’Estat i repeteix el número 1 a 
iTunes que ja havia aconseguit 
Espècies per catalogar.

Important pels socis. Tant 
per adquirir l’entrada com per 
accedir al concert serà impres-
cindible la presentació del car-
net de soci 2015. Per qualsevol 

Els Amics de les Arts de gira a l’Ateneu de Sant Celoni
Actuaran el dia 10 de setembre i presentaran  Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure

Actualment el grup està en 
plena gira de presentació del 
disc mentre prepara diversos 
actes per celebrar el seu 10è 
aniversari aquest any 2015.

Aquesta és una de les ac  -
vitats importants de l’Ateneu i 
que tothom qui hi vulgui assis-
 r encara és a temps de com-

prar entrades que es van co-
mençar a vendre el passat dia 
24 d’agost. Es podran seguir-
comprant el dia 9 de setembre 
de 18 a 20 h. al hall de l’Escola 
de Música (pel carrer Sant Jo-
sep). El dia 10 de setembre, 
una hora abans del concert. 
Venda al hall de l’Ateneu (pel 
carrer Germà Emilià).

dubte o aclariment es pot tru-
car al 679 124 473. Assenyalar 
que el preu de les entrades són 
de 10 euros els socis i 20 euros 
la general. 

Els Amics de les Arts en concert a Sant Celoni

Ofrena fl oral per la Diada Nacional de Catalunya

SANT CELONI.- Un any més 
Sant Celoni viurà amb intensi-
tat la Diada Nacional de Cata-
lunya amb l’Ofrena fl oral que 
les en  tats i els par  ts polí  cs 
faran, a par  r de les 10 del 
ma  , al monument de l’11 de 
setembre. 

Una vegada acadaba es 
donarà pas a una Cercavila 
d’en  tats de cultura popular 
fi ns la plaça de la Vila amb ac-
tuacions de diverses en  tats, 
lectura del manifest i cant dels  
Segadors i cloure la jornada 
amb una audició de Sarda-
nes amb la cobla Foment del 
Montgrí, a la plaça de la Vila.

VIA LLIURE

A la tarda seran molts els 
celonins i celonines, així com 
molts veïns de tot el Baix 
Montseny, que par  ciparan 
en l’acte Via Lliure de la Me-
ridiana de Barcelona. A Sant 
Celoni ges  ona els autocars 
l?Assemblea Territorial de 
Sant Celoni (ANC) i Òmnium 
Cultural del Baix Montseny.  
Els  quets es poden comprar a 
la llibreria Alguer7 o a la saba-
teria infan  l Monrabà.

Veïns i veïnes del Baix Montseny tornaran a mifestar-se l’11 de 
setembre a Barcelona, aquesta vegada per omplir la Meridiana. 
FOTO: JPP

Ofrena de par  ts polí  cs i en  tats al monument 11S.FOTO: JPP

La celebració de l’11S es dividirà entre el Monument i la plaça de la Vila

L’Úl  ma Diada 
autonòmica
La Candidatura d’Unitat 
Popular organitza 
un acte a la plaça de 
l’Església

SANT CELONI.- Com és ha-
bitual, la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) organitza ac  vi-
tats per celebrar l’11 de Setem-
bre, més enllà de les progra-
mades en el programa ofi cial. 
Enguany el dia 10 de setembre 
ha previst un acte polí  c, reci-
tal poè  c i concert a la plaça 
de l’església de Sant Celoni , a 
par  r de les 8 del vespre que 
consideren que serà “l’úl  ma 
Diada autonòmica

El fi ns fa poc diputat al par-
lament de Catalunya, David 
Fernàndez va par  cipar en els 
actes de la CUP a Sant Celoni  
l’any passat.
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Tres palauencs a la recerca de
 talents pel futbol bolivià

GUALBA DE BAIX.- Un dinar familiar va servir per celebrar el 
102è aniversari d’Encarnación García Cervera fets el passat 25 de 
juny. Viu a Gualba de Baix i ha arribat a aquesta edat en bon estat 
de salut, tot i que ara no pot fer les manualitats amb roba que 
sempre ha fet per problemes amb la vista.

Encarnación García, mare de quatre fi lls, tres noies i un noi, té 
12 néts i 16 besnéts. Va néixer a El Salar, a la província de Gra-
nada, el 25 de juny de 1913 i ara ja fa seixanta anys que és a 
Catalunya, dels quals la major part els ha viscut al barri de Les 
Borrelles, a Sant Celoni. A Gualba de Baix s’hi va traslladar quan 
tenia 89 anys.

En mo  u dels cent anys el Departament de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya li va lliurar la medalla centenària com 
a reconeixement dels valors, l’experiència, els aprenentatges i els 
coneixements acumulats i transmesos durant tot aquest temps.

Encarnación García fa 102 anys

Encarnación García amb la seva família. Foto: JPP

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- A la ciutat boliviana de 
Santa Cruz s’ha presentat ofi cialment el projecte futbolís  c Bolí-
via 2022 que té l’objec  u de formar més de cent futbolistes de tot 
el país en un Centre d’Alt Rendiment que s’ha planifi cat construir. 
Jorge Chaparro, president de la companyia Gren  dem, impulsora 
del projecte, ha estat qui ha presentat el cos tècnic que el lide-
rarà.

Es tracta del jove entrenador de Santa Maria de Palautordera de 
28 anys Jordi Molà, exentrenador de l’escola del Futbol Club Bar-
celona i que l’úl  m any va dirigir la fi lial que el Barça té als Estats 
Units. Molà està acompanyat dels també entrenadors palauencs 
Fermín Alonso i Raül Casado.

La companyia Gren  dem S.A inver  rà en el primer any cinc-
cents mil dòlars, tal com informa el digital bolivià Late!. Dintre 
d’aquest projecte els més de cent futbolistes que es formin  n-
dran l’oportunitat de tenir l’alimentació, estudis i totes les condi-
cions per formar-se professionalment i ser una veritable aporta-
ció per al futbol bolivià.

Raül Casado, Jordi Molà, Jorge Chaparro i Fermín Alonso. 

I Setmana Bosc i Societat
SANT CELONI.- Entre els dies 26 de setembre i el 4 d’octubre 

se celebrarà a Sant Celoni la I Setmana Bosc i Societat, dedicada a 
l’aproximació al món forestal a través d’una àmplia oferta d’ac  vitats 
culturals, lúdiques, divulga  ves i tècniques. Concerts, exposicions, 
passejades guiades pels boscos propers, jornades tècniques, xerrades 
divulga  ves i propostes gastronòmiques pensades per al coneixement 
i divulgació de la diversitat de boscos i paisatges del nostre entorn. 
Més informació a (www.santceloni.cat) (www.baixmontseny.net). Or-
ganitza: cercle Econòmic i Social Baix Montseny, Ins  tut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals de la UAB i Ajuntament de Sant Celoni, amb la 
col·laboració de diverses en  tats del Baix Montseny.
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