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L’espai barraques estava obert des de les 8 del vespre i fins la matinada. A partir de la mitjanit, milers de persones van acostar-se a l’espai de barraques

Algunes barraques programen DJ com a alternativa als concerts

Els grups locals donen vida 
a les nits de Sant Celoni
Sant Celoni

L.C.

Els grups locals han estat 
autèntics protagonistes a la 
zona de concerts i barraques 
de la festa d’enguany. Fa uns 
anys, els grups d’aquí tenien 
poc protagonisme i tocaven 
en un segon escenari. Amb 

els anys, però, els recursos 
–més escassos– han fet que 
els grups del poble tinguin 
l’oportunitat de tocar en les 
hores puntes de la zona de 
barraques. És una oportuni-
tat per a ells i una opció que 
agrada a la gent perquè són 
concerts propers i que con-
necten a la perfecció amb el 

públic. L-Funk, Le Pim Pam 
Pum, Raska i els DJ Marvin i 
DJ Mark L, tots ells de Sant 
Celoni i el Baix Montseny 
han contribuït a la gran 
munió de gent que s’ha aple-
gat a la zona de barraques. 

L’orquestra Se Atormenta 
una Vecina, que va oferir un 
repertori amb molt d’humor 

i ple de diversió, els valen-
cians de la Gossa Sorda, 
que un cop més va fer un 
concert reivindicatiu que la 
gent va aplaudir, també han 
estat presents a les nits de 
festa major i en un escenari 
molt més gran que el que hi 
havia en els darrers anys. Per 
aquest diumenge a la nit, hi 

havia previst el concert de 
Bongo Botrako, els d’“ey chi-
pirón, todos los días sale el 
sol chipirón”.

Un any més, el granet de 
sorra final l’han posat les 
entitats. Fins a 11 entitats 
del poble han organitzat una 
barraca per poder pagar una 
part de les activitats que fan 
al llarg de l’any. És important  
per a ells treure’n el màxim 
benefici i per això, moltes 
porten discjòqueis i es mun-
ten la seva particular festa, 
especialment quan s’acaben 
els concerts.

Divendres, les barraques 
van tancar a les 5 del matí, 
enmig d’una “tamborada” 
de la gent que picava a les 
barres demanant que la festa 
no s’acabés. Dissabte, les bar-
raques van allargar-se fins a 
les 6 del matí en una nit que 
l’emplaçament va quedar un 
xic petit, per la molta gent 
–de Sant Celoni i dels pobles 
més propers– que no va voler 
perdre’s la festa major. 

Amb l’anterior equip de 
govern, la ubicació de la 
zona barraques i concerts 
era de només dos anys. Si fos 
així, aquest any seria l’últim 
que les barraques i concerts 
s’ubicarien a la plaça Comp-
tes del Montseny. Amb el 
nou govern, però, encara no 
s’ha decidit què es farà en 
la propera edició. En tot cas, 
tant als entitats com als ciu-
tadans els agrada la ubicació, 
sobretot perquè és al centre.

Els carrers s’han omplert a totes hores amb un ambient de festa excel·lent

Disbauxa sense horaris
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Més de 1.000 persones van assistir a l’arrosada a la Rectoria Vella, aquest diumenge

Sant Celoni

L.C.

La restricció pressupostà-
ria a la festa, tot i algunes 
crítiques, sempre acaba 
en un segon terme, encara 
que hi hagi menys actes i 
siguin menys lluïts. S’ha vist 
aquest cap de setmana a Sant 
Celoni, on els carrers del cen-
tre del poble s’han omplert 
de gom a gom. Petits, mitjans 
i grans han sortit al carrer a 
totes hores per gaudir dels 
dies de festa. 

El sopar popular, dissabte 
al vespre, va tornar a vestir 
de gala la plaça de la Vila. 
Prop de 1.000 persones van 
crear un ambient màgic i 
festiu en el tradicional sopar, 
que es va omplir de cares 
conegudes. I és que molta 
gent aprofita aquests dies 

de festa per retrobar-se amb 
vells amics i per compartir 
una estona amb els veïns del 
poble. L’arrosada popular 
a la Rectoria Vella aquest 
diumenge també va omplir 
amb més de 1.000 persones. 
Igual que la cercavila de 
gegants, on un any més es va 
deixar entreveure la “falera 
gegantera” de Sant Celoni, i 
que totes les activitats pro-
gramades.

De fet, l’ambient de fes-
ta no s’ha amagat en cap 
moment, ni amb la pluja de 
diumenge a la tarda, i el car-
rer Major ho pot confirmar 
perquè no ha pogut respirat 
ni un moment de gent. Per 
festa major tot s’hi val. Els 
petits tenen permís per tor-
nar a casa més tard i els més 
grans es concedeixen una 
llicència per uns dies per 
poder anar a dormir més tard 
de l’habitual. La festa major 
també són dies de deixar la 
vergonya aparcada, i cridar 
i saltar i, fins i tot, ballar al 
mig del carrer en una batuca-
da semiimprovisada. 

Dissabte la zona 

de barraques es 

va omplir fins a la 

bandera


