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Sant Celoni ha reduït un 22% el pressupost per a la festa d’aquest any

Festa major sense pregó
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El públic de la festa major de Sant Celoni escolta el pregó de festa major que es va fer l’any passat

Sant Celoni no tindrà pregó. 
Ni entitats, ni cap persona-
litat amb renom donarà el 
tret de sortida de la festa 
major, com és tradicional. 
La festa començarà amb 
l’inici del Corremonts, que 
anirà a càrrec de la Senyoreta 
Muntanyetes, que tindrà un 
paper protagonista durant la 
festa. La regidora de Cultura, 
Júlia de la Encarnación, ha 
explicat que enguany han 
optat per no fer pregó d’inici 
perquè el tret de sortida del 
Corremonts, amb la Mun-
tanyetes, els sembla ja prou 
divertit i “la reducció del 
pressupost ha de sortir d’al-
gun lloc”.

Sant Celoni ha reduït fins 
a un 22% el pressupost de 
la festa major d’enguany. 
S’hi destinaran uns 138.000 
euros, pels 175.000 que 
es van gastar en l’anterior 
edició, a la qual també es va 
aplicar una reducció de prop 
de 40.000 euros. La baixada 
del pressupost es notarà en 
el fet que aquesta edició no 
hi hagi cava en l’arrossada 
popular, i ni cava ni coca 
en el veredicte i al final de 
festa. Tampoc hi haurà cas-

tell de focs l’últim dia i s’ha 
reduït considerablement el 
pressupost en la impressió 

de programes i banderoles. 
De la Encarnación, diu que 
es manté el nombre d’actes i 

la qualitat, gràcies a l’esforç 
d’entitats, colles i de les 
comissions. 

La fira es trasllada         
a la zona de la forestal
Aquesta festa major, la fira 
d’atraccions es trasllada al 
pàrquing de la forestal, que 
ha estat recentment inaugu-
rat. La fira s’obrirà cada dia 
des d’aquest divendres a les 
5 de la tarda i fins dimarts 
a les 11 de la nit. Per aquest 
motiu el pàrquing quedarà 
inhàbil aquests dies.

La zona de barraques es 
manté per segon any conse-
cutiu a la plaça Comptes del 
Montseny amb un total d’11 
barraques de diferents enti-

tats del municipi i que tenen 
un pes important dins el tei-
xit cultural, social o esportiu 
de la vila. Els grups locals 
tindran un paper protagonis-
ta en aquesta festa: L-Funk, 
Le Pim Pam Pum, DJ Marvin 
i DJ Mark L i Raska seran 
la representació de Sant 
Celoni i el Baix Montseny. 
Completen la programació 
Se Atormenta una Vecina 
(divendres), La Gossa Sorda 
(dissabte) i Bongo Botrako 
(diumenge).

Premis a 

l’esforç i 

l’originalitat 

de les colles
 
Una de les novetats d’en-
guany és que desapareixen 
del Corremonts els flash-
mobs i l’engalanada de car-
rers, així com també Senys i 
Negres pel món, tot i que les 
tres coses seguiran presents 
a la festa major. Dilluns al 
vespre, coincidint amb el 
veredicte es donaran premis 
a la casa i al carrer més ben 
engalanat tant de Negres com 
de Senys. També hi haurà 
premis per als millors vide-
oclips promocionals. D’una 
banda es premiarà el millor 
videoclip de Negres, el millor 
dels Senys i un premi per el 
vídeo col·laboratiu de Senys 
i Negres. D’altra banda, tot-
hom qui vulgui podrà penjar 
fotografies de viatges amb 
algun dels mocadors de les 
colles en els plafons que s’ha-
bilitaran a l’entrada de Can 
Ramis, a la plaça de la Vila.

Tant la colla dels Senys 
(@CollaMontsenys) com 
els Negres (@montnegres), 
enguany s’han modernitzat 
i animen la festa també per 
Twitter i amb el hashtag 
#fmsantceloni2012. 


