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festa major

Sant Celoni olora la Festa Major
Més de setanta actes programats i un pressupost de 145.000 euros

Les Colles dels Senys i dels 
Negres, la nova cara fes  va 
d’en Pocafarra, les en  tats so-
cials, culturals i espor  ves els 
geganters i molta gent ja en-
greixen els motors per viure 
una Festa Major llarga i farcida 
d’ac  vitats -de fet en el mo-
ment de sor  r aquesta edició 
de la revista algunes ac  vitats 
ja s’hauran celebrat- que  n-
drà els seus dies més àlgids del 
2 al 5 de setembre. Una Festa 
Major que com va assenyalar 
l’alcalde de Sant Celoni en la 
seva presentació “vol ser un 
referent de tota la comarca del 
Baix Montseny”.

La Festa d’enguany ja co-
mença a notar el procés de 
sacseig que se li està donant 
des de fa temps amb noves 
idees, noves ac  vitats i amb 
forta incidència dels joves que 
han  ngut molt a dir  en la pro-
gramació de concerts a l’espai 
barraques, la gimcana jove o 
al holi fes  val, com remarca el 
regidor de Cultura, Raül Gar-
cia. 

Nova programació que con-
viurà amb ac  vitats tradicio-
nals i que no hi faltarà la com-
pe  vitat fes  va entre les Colles 
dels Senys i dels Negres, dis-
posades un any més a ser les 
protagonistes del Corremonts 
i que aquests darrers dies han 
intensifi cat la seva presència al 
carrer amb tallers, engalana-
ment de Sant Celoni de verd i 
negre, sopars populars, venda

de marxandatge i moltes de 
ganes de gaudir, tal com assen-
yalen Laura Dou, per la Colla 
dels Senys i Lluís Rossell, per la 
Colla dels Negres.

I per la Festa Major de Sant 
Celoni no hi faltaran ni els ge-
gants i grallers, ni els basto-
ners, ni els diables que, aquest 
any, s’estrenen amb el corre-
foc infan  l - juvenil amb Les 
Espurnes del Montseny, una 
bona manera de començar a 
fer planter per seguir mante-
nint viva la fl ama.

Però la Festa Major d’aquest 
any 2016 estarà molt marcada 
pel naixement de l’Orquestra 
Baix Montseny, una novetat 
il·lusionant pel que té de trans-
cendència més enllà dels límits 
del terme municipal de Sant 
Celoni. L’orquestra, dirigida 
per Josep Maria Aparicio i amb 
una cinquantena de músics, 
 ndrà l’estrena el divendres 

dia 2 de setembre i enguany té 
la responsabilitat de fer el pre-
gó que marca l’inici ofi cial de la 
Festa Major. 

En defi ni  va una Festa Ma-
jor que té un pressupost de 
145.000 euros i que és viure al 
carrer i també a través de la di-
versitat de la xarxa social amb 
facebook, twi  er, instagram, 
snapchat... o la nova aplicació 
que acaba de posar en marxa 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
per facilitar la comunicació en-
tre els veïns i l’administració.

Una festa per viure 
col·lec  vament, amb solidari-
tat i sobretot una bona dosi de 
civisme. 

La Festa Major de Sant Celoni és el refl ex de la feina de molts col·lec  us tal com es pot veure en 
aquesta imatge després de la presentació. FOTO: PPJ
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L’actualitat de la Festa Major es podrà 
seguir des del mòbil

Pocafarra, nou personatge de la
Festa Major de Sant Celoni

tes programats, es podran re-
bre les no  fi cacions que eme   
en Pocafarra, i estar al cas de 
tots els detalls de la festa a 
l’espai de Festa Major del web. 
Tot plegat, un complement 
pels comptes de Twi  er, Fa-
cebook i Instagram de la Festa 
Major. 

L’Ajuntament de Sant Celoni 
va presentar el passat 15 de ju-
liol la seva aplicació ofi cial per 
a disposi  us mòbil. Es tracta 
d’una aplicació gratuïta, de 
fàcil ús, que permet consultar 
no  cies, l’agenda, enviar in-
cidències a la via pública amb 
fotos, rebre avisos i no  fi ca-
cions, seguir rutes i i  neraris 
del municipi o concertar entre-
vistes amb l’alcalde, connectar 
amb la ràdio municipal o amb 
el Consell de Poble de la Bat-
llòria, entre altres.

De cara a la Festa Major, a 
més, l’aplicació serà molt ú  l, 
perquè es podrà seguir to-
tes les no  cies a la portada, 
l’agenda mostrarà tots els ac-

La Festa Major de setembre 
2016 té personatge. El jurat 
avaluador el passat mes de 
maig  va determinar que el per-
sonatge de la FM 2016 serà en 
Pocafarra interpretat pel jove 
celoní Bernat Fugarolas. La de-
cisió del jurat es fonamenta en 
què el personatge “és un bon 
comunicador i  ha fet arribar 
el seu missatge al públic d’una 
manera clara, entenedora i 
amb un to de veu adequat. A 
més a més, es valora la facilitat 
d’improvisar que ha demostrat 
al càs  ng fi nal, fent par  cipar i 
mo  vant al públic, marcant el 
tempo de l’ac  vitat i aportant 
un aire fresc, dinàmic i diver-
 t.”

Tot i no ser un personatge 
inèdit, perquè ha  ngut alguna 
intervenció puntual en alguna 
festa anterior, s’ha valorat que 

En Pocafarra (Bernat Fugarolas) interpretat el seu paper en el 
càs  ng del passat mes de maig. FOTO: EB

aporta un punt diferent al què 
han estat els personatges de la 
Festa Major de setembre. 

Així mateix, també s’ha valo-
rat l’experiència que té la per-
sona escollida, el seu bagatge 
professional i les possibilitats 
d’adaptació que pot plantejar 
el personatge en funció dels 
actes i públic a dinamitzar. 

En Pocafarra, nascut de la 
part més fosca i tètrica de la 
Festa Major és cosí de la Mun-
tanyetes i ovella negra de la 
família. És un personatge  tra-
pella, poca-solta i alhora di-
ver  t. En altres edicions de la 
Festa Major de Sant Celoni els 
personatges que han dinamit-
zat la festa han estat El Senyor 
Monts (Enric Tarragó), La Sen-
yoreta Muntanyetes (Mireia 
Peña) i El Senyor Baró de Pam i 
Mig (Claret Papiol).

Senys, Negres i Pocafarra en el cartell de 
la Festa Major de Carme Freire

Representants 
de l’Ajuntament, 
de la colla dels 
Senys, de la co-
lla dels Negres i 
d’altres en  tats 
celonines, tal 
com explicàvem 
en l’edició de 
juliol - agost de 
la Vila, van deci-
dir que el cartell 
guanyador de 
la Festa Major 
d’enguany era 
obra de Carme 
Freire. Com podem veure en el cartell hi predominen els mo  us 
de Senys i Negres i també en Pocafarra, el nou dinamitzador de la 
festa, en primer pla.
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La Rucada una prova clàssica del Corremonts. FOTOS: PPJ
El Corremonts, la compe  -

ció fes  va entre Montsenys i 
Montnegres,  ndrà enguany 
deu proves puntuables, la ma-
joria de les quals es mantenen 
fermes des de fa força anys.

Aquest és el cas de Dóna 
sang per a la festa, que tra-
dicionalment és la més ma-
 nera de totes, la Cursa de

les ermites, el Correxarrups, 
Montsenys i Montnegres pel 
Món, El Ma   boig -prova in-
troduïda en la Festa Major 
de l’any passat-, la Sardana, 
el Correxutxes, bici cletes al 
carrer, l’espectacular Rucada 
i la mul  tudinària Es  rada de 
corda. El veredicte s’emetrà el 
dilluns 5 a la plaça de la Vila.

L’Orquestra Baix Montseny es presenta amb l’espectacle Crescen-
do en el pregó de la Festa Major

L’Orquestra Baix Montseny  
es donarà a conèixer aquesta 
Festa Major. Serà l’encarregada 
de fer el pregó i presentarà 
l’espectacle Crescendo, un 
combinat de música, teatre i 
un gran mapping que es pro-
jectarà a Can Ramis el dia 2 de 
setembre a dos quarts d’onze 
de la nit, just abans del tret de
sor  da del Corremonts amb 
en Pocafarra i el Correxarrups 
amb en Pep Callau & Cia. 

El pregó de la Festa Major és 
el primer projecte de l’OBM, 
una orquestra amb un es  l 
diferent i amb col·laboració 
amb altres arts escèniques i 
formada per gent de tot el Baix 
Montseny.

La idea de l’Orquestra Baix 
Montseny neix en el Centre 
Municipal d’Expressió i com 
explica el seu director, Josep 
Maria Aparicio, des del primer 
moment s’ha rebut una res-
posta molt recep  va per part 
dels responsables municipals 
i més quan no és fàcil que els 
estaments polí  cs s’interessin 
en excés per la cultura.

L’orquestra Baix Montseny 
està formada per una cinquan-
tena de músics i molt equili-
brada en quant als instruments 
però no vol ser convencional 
“té el nom d’orquestra perquè 
la música és el fi l conductor, 
però busquem la implicació 
d’altres ac  vitats ar  s  ques, 
que poden anar variant en 
funció dels projectes que ens 
proposem”. Recalca que es 
vol donar cabuda a totes les 
variants ar  s  ques, en alguns 
casos professionals, de la co-
marca del Baix Montseny.

Aparicio diu que vol que 
sigui una orquestra moder-
na amb una gran varietat 
d’instruments “que li donen 
un  mbre poc habitual encara 
que nosaltres no inventarem 
res”. 

El director de l’Orquestra 
Baix Montseny assenyala que 
el pregó és el primer projecte 
i que cada any se’n treballa-
ran dos o tres i seran temà  cs 
que aniran sorgint a mesura 
que es vagi treballant amb 
l’orquestra.

EL PREGÓ

El pregó de la Festa Major de 
Sant Celoni estarà basat en la 
música de Jean Michel Jarre i 
en concret part de la seva obra 
Calypso que fa un homenatge 
a l’oceonògraf Jean Cousteau.

El pregó consisteix en tres 
parts. Per una banda música 
i projeccions que es faran so-
bre la façana de Can Ramis i 
que serà el fi l conductor de 
l’espectacle.

La segona part consis  rà en 
una representació teatralitza-
da de diferents personatges 
relacionats amb Sant Celoni i la 
Festa Major. El pregó s’acabarà  
entrellaçant el nom de Calypso 
com el nom d’una música sud-
americana amb ritme de ball i 
gresca per obrir els actes fes-
 us d’aquest any 2016.

Josep Maria Aparicio remar-
ca tanmateix que per portar a 
terme el pregó en el tema de 
les projeccions es compta amb 
la col·laboració de Jordi Masó, 
un celoní que es dedica profes-
sionalment a fer espectacles 
d’aquesta mena per tot el món 
“comptem amb un equip fan-
tàs  c perquè el pregó sigui un 
gran pregó”, conclou el direc-
tor de l’Orquestra Sant Celoni.

Redacció: 93 867 41 36 
Publicitat: 653 55 59 72
 info@laviladigital.com  
www.laviladigital.com

Josep Maria Aparicio, director de l’Orquestra Baix Montseny. 
FOTO: PPJ

El pregó estarà 
dividit en tres parts 
amb una barreja de 
música, projeccions i 
representacions
teatralitzades
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La música des de l’escenari gran
Les nits de divendres, dissa-

bte i diumenge hi haurà músi-
ca a l’escenari gran de barra-
ques, divendres i diumenge 
de 2/4 d’11 de la nit a les 4 de 
la ma  nada i dissabte de 2/4 
d’11 de la nit a les 5 de la ma  -
nada. En acabat, la festa con  -
nuarà a barraques durant una 
hora més.

DIVENDRES, 2 DE SETEMBRE 

DJ RAMON
El DJ Ramon punxa des de 

l’any 1977. Aquesta Festa Ma-
jor ens vindrà a fer una de les 
seves sessions remember amb 
la millor música dels anys 80’ i 
90’, amb per ballar i gaudir de 
tots els hits d’avui i de sempre.

GRUP APACHE
El grup APACHE neix a Jaén 

l’any 1976 i des de llavors ha 
voltat per tot arreu versionant 
en directe el millor pop-rock 
de tots els temps. Supertramp, 
Queen, Police, Prince, AC-DC, 
Rolling Stones, Pink Floid... La 
primera nit de Festa Major.

ASPENCAT
És un dels grups més im-

portant del País Valencià de 
l’actualitat. Una banda de 9 
components de llarga trajec-
tòria musical que executen ska 

reggae ballable reformulat 
amb electrònica molt potent. 
Després de ser portada de 
l’Enderrock i presentar el seu 
nou disc “Tot és ara” aquest 
2016 con  nua la gira.

DJ MARVIN
De Santa Maria de Palautor-

dera, actualment resident a la 
Sala Bikini de Barcelona i a Le 
Poupée de Sant Celoni, arriba 
a la Festa Major per oferir-nos 
una sessió amb tots els hits 
del moment. Una sessió ple-
na de diversió i energia que 
et farà viure una estona irre-
pe  ble per tancar la nit del 
dissabte. 

DIUMENGE, 4 DE SETEMBRE 

DOCTOR PRATS 
Ofereix ska, balcànic, mes  s-

satge i rock a parts iguals. 
 
LA BANDA BIRUJI
Les millors versions d’aquells 

temes que a tothom han mar-
cat tant. Una selecció de les 
millors cançons del panorama 
alterna  u i reivindica  u de la 
música en català, així com in-
ternacional transformant-les 
al reggae, ska, punk, rumba 
per oferir-les amb la màxima 
fes  vitat.

DISSABTE, 3 DE SETEMBRE

ANIMAL
Més enllà de les paraules hi 

trobaràs els gestos, la natura-
litat i l’ins  nt. El seu primer 
disc es  tula “Més enllà de les 
paraules” i barreja sonoritats 
ín  mes i contundents amb ai-
res de pop, folk americà, reg-
gae, soul i mes  ssatge. Un so 
cosmopolita que et convida a 
ballar i unes lletres que parlen 
del que passa mentre fas altres 
plans.

DJ Marvin, tancarà la nit del 
dissabte des de l’escenari 
gran de la Festa Major de 
Sant Celoni
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Informació actualitzada cada dia a 
 www.laviladigital.com

L’escenari pe  t per a joves DJ’s
Les nits de divendres i diumenge joves DJ’s pujaran a l’escenari 

a punxar la seva música. La nit de dissabte, serà el torn dels grups 
seleccionats a la 7a Fira de Música de Carrer, Sound Celoni 2016, 

Els joves Dj’s que punxaran divendres: DJ Toni  Barba, alterna-
 u;  PD Panda, acció tropical; LeeBeats, rock, rap, DnB, reaggee, 

dancehall alterna  u; DJ Monarisa, breakbeat; Plas  c Killerz, acid 
techno, hardtechno Warm up i presentació a càrrec de djC. 

Els grups que tocaran dissabte: Conjunt del TMB, el conjunt del 
Taller de Músics de Breda, que faran versions variades dels anys 
60, 70, 80’s; Les Cireretes, rock & folk. Fills de famílies celonines i 

tradicionals, arrelades al poble de Sant Celoni, units formen la 
mateixa sensació que produeixen uns canelons de l’àvia entrant 
per la boca, una sensació apostofl ant. Formats l’any 2016, espe-
ren ser el grup revelació del 2020; La Bes  a Band,  versions de 
rock dels anys 60 fi ns a l’actualitat, cançons populars de Blues, 
Hard Rock & Metal i algun tema propi d’aquest grup de Sant Ce-
loni; Trifusion, música fusió instrumental de Mataró; I un cinquè 
grup sorpresa.
Els joves Dj’s que punxaran diumenge: Sergi Neira, tots els es  ls;  
DJ Subi, dubstep, electro house; DJ Hypen, electro house, deep 
house, hardstyle, trap; DJ Kaktus, dubstep, electro house; Kevin 
Granados, dance, moombahton, melbourne bounce, progressive 
house, electro la  no Warm up i presentació a càrrec de djC

A Sant Celoni un any més hi 
haurà actes relacionats amb la 
Diada Nacional de Catalunya.

El dissabte 10 de setembre 
La Clau i la CUP de Sant Celoni 
i La Batllòria organitzen l’acte  
“Independència per un país 
millor”. Debat sobre el procés 
d’independència amb Mireia 
Boya (CUP-CC) i Antonio Ba-
ños (ANC), a les 6 de la tarda a 
la plaça de l’Església.

El dia 11, a par  r de les 10 
del ma   hi haurà la tradicio-
nal ofrena al Monument 11 

de Setembre i tot seguit cer-
cavila d’en  tats de cultura 
popular fi ns la plaça de la Vila 
amb actuacions de diverses 
en  tats, lectura del manifest 
i cant dels Segadors, per aca-
bar amb una ballada de sarda-
nes amb la Cobla Foment de 
Montgrí, a la plaça de la Vila.

Actes organitzats per 
l’Assemblea Territorial de Sant 
Celoni (ANC) i Òmnium Cultu-
ral del Baix Montseny amb la 
col·laboració d’altres en  tats 
del municipi.

L’11 de Setembre a Sant Celoni
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faig natació i vaig a caminar. 
L’esport va molt bé pel cos, 
però gairebé et diria que més 
per la ment, és una medeci-
na, en els joves sempre els ho 
dic. És tanta la vocació en la do-
cència que l’experiència en el 
món de l’enginyeria en projecte 
d’instal·lacions em va servir per  
homologar el Centre d’Estudis 
Enginy per classes de carnet 
d’instal·lador.

G: Quina de les moltes coses 
viscudes en aquests anys et que-
daries i t’agradaria fer-hi èmfasi?

JM: Amb alumnes que gràcies a 
la seva ac  tud han anat endavant, 
la bona ac  tud és la clau que por-
ta a l´èxit.

G: Com podem ajudar a un fi ll 
per què a l’hora de l´estudi es  gui 
mo  vat?

JM: Les persones aprenem 
quan ens adonem dels errors i si el 
sabem detectar, a par  r d´aquest 
moment ja el comencem a resol-
dre i aqui comença la mo  vació 
de nou. L´estudi és com la diges-
 ó, mica a mica cada dia.

G: Ets una persona molt refl exi-
va. Què es per tu la felicitat?

JM: La felicitat no és aconseguir 
allò que desitges, es desitjar allò 
que tens.

G: Una persona de referent a la 
teva vida.

JM: A nivell familiar la Teresa, la 
meva dona i desprès a nivell pro-
fessional un professor que vaig te-
nir als Salesians de fi losofi a.

G: La darrera vegada que et va-
res emocionar

JM: Sóc una persona molt emo-
 va, m´emociono amb molta fre-

qüència, just fa dos dies amb una 
trobada d’amics que feia anys que 
no ens veiem. I aquest curs he 
 ngut emocions molt agradables, 

he fet classes a 15 alumnes fi lls 
d’exalumnes.

G: Què és per Josep Maria Valls 
Viure des de l´essència?

JM: Es l’equilibri entre el donar 
i rebre.

Moltes gràcies per compar  r 
la teva història des de l’essència.
Molta prosperitat.

GLÒRIA MONTASELL

40 ANYS EN EL MÓN DE LA DOCÈNCIA,  1976 - 2016 I… PER MOLTS MES ANYS!

Si lluites pots perdre, sino 
lluites estàs perdent, amb 
aquestes paraules iniciem 

la conversa al Centre d’Estudis En-
giny parlant del sen  t de vida amb 
Josep Maria Valls, doncs aquest 
any celebra el seu 40 aniversari en 
la professió.

Glòria: Des dels 20 anys que es-
tàs vinculat al món de la docència, 
però de fet vares estudiar per En-
ginyer Tècnic Industrial-Químic i 
posteriorment un Màster en Ges-
 ó i Auditories Ambientals. Quin 

va ser el detonant que la teva vida 
es focalitzés en la docència?

Josep Maria: M’agraden molt 
les matemà  ques, la  sica, la 
química i la tecnologia; m’omple 
comunicar-me amb els altres i 
sóc un gran amant del diàleg; vaig 
pensar que era una fusió molt in-
teressant per això quan vaig aca-
bar els estudis universitaris vaig 
fer el Curs d’Ap  tut Pedagógica

G: Com veus el món en el que 
vivim?

JM: Complicat, molt deshuma-
nitzat i amb molta manca de va-
lors.

G: Què creus que podríem fer 
des del món de la docència per 
ajudar a canviar aquesta realitat 
tant corrompuda? 

JM: Ja sé que les comparacions 
són odioses Glòria, però de la 
meva època d’estudi amb ara, jo 
no sé si els joves es passen tantes 
hores estudiant com feiem nosal-
tres. Ara et contesto la pregunta: 
intentar ser millors cada dia, fent 
bé les coses pels altres, exigir als 
altres però predicar amb el teu 
propi exemple.

G: Potser no som concients de 
les conceqüencies del mòbil, els 
videojocs, les xarxes socials…?

JM: Sí, mira, t´explicaré el cas 
d’un problema que va sorgir amb 
un alumne de 2n dESO en el que 
vàrem detectar uns problemes 
de concentració, poques ganes 
d’estudiar…i parlant amb els pa-
res, com que tenim servei de 
psicologia, vàrem fer una teràpia 
amb la psicòloga i ella va ser qui 
va detectar que el problema era 
la Play, masses hores dedicades a 
aquests jocs.

G: De fet es parla molt del trans-
torn del dèfi cit de l’atenció. Què 
en penses d’aquesta e  queta?

JM: No sóc un expert però pen-
so que això pot venir provocat per 
masses imputs externs, massa 
tecnologia, massa play, els pares

no sabem dir prou i hem de ser 
conscients de les greus conse-
qüències. Massa prèmer botons i 
poc pensar 

G: Sobretot en aquests jocs que 
indueixen tant a la violència.

JM: Exacte Glòria.
G: Em consta que ets un amant 

de la fi losofi a…
JM: Sí… jeje. Al batxillerat vaig 

treure un excel·lent. M’encanta 
Saps? M’encanta fer recull de fra-
ses de pensadors i sen  r-les. 

G: Vols compar  r-ne alguna?
JM: N’hi ha una de Vicens Fe-

rrer que m’agrada molt. “Si dónes 
seràs ric, sinó dónes seràs pobre”.

G: I amb els teus alumnes Josep 
Maria, quina es la teva frase mes 
recurrent?

JM: El que més repeteixo, és

que s’ha de estudiar per aprendre 
no per aprovar, hem d’intentar 
trobar el sen  t a tot el que fem.

G: Volem anar molt ràpid?
JM: És que no tenim temps a 

demostrar, jo em trobo amb una 
difi cultat agreujada per de fer 
entendre el per què ja que es té 
molta informació només prement 
un “botó”, moltes vegades no 
hi ha temps a nivell de docència 
d´entrar en el raonament quan 
tot va tant ràpid,es un repte. Però 
que t´haig de dir que la docència 
m´apassiona i es font de la meva 
inspiració. Es  mo molt la meva 
feina.

G: Sento que realment parles 
amb passió, però has  ngut algu-
na vegada la necessitat de  rar la 
tovallola?

JM: No… tot el contrari, és la 
meva teràpia. Alhora també inten-
to cuidar-me fent esport. Jo havia 
jugat a tennis, he fet ciclisme i ara

Josep Maria Valls i Giol, Fundador i Director del Centre d´Estudis i Formació Enginy de Sant Celoni

ESTIMAR ALLÓ QUE FAS, FORMA PART DEL PROPI SENTIT DE  VIDA 

VIURE DES DE L´ESSÈNCIA

En les imatges superiors Josep Maria Valls explicant matemà  ques. 
En la inferior conversant amb Glòria Montsaell sobre els 40 anys de 
docència



publicitat 9
www.laviladigital.com

Us desitgem una bona Festa Major
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Mor als 61 anys el periodista celoní Lluís 
Sierra, cronista de “La Vanguardia”

SANT CELONI.- El periodista de La Vanguardia Lluís Sierra va 
morir el diumenge 21 d’agost als 61 anys a l’Hospital de Sant Pau 
de Barcelona. Cronista de temes socials i d’informació local de 
Barcelona, era redactor de La Vanguardia des de 1986 però exer-
cia el periodisme des de 1976 i havia passat per periòdics com El 
No  ciero Universal, Correu Català o Avui.

Sierra, a qui els companys consideraven “el degà de la informa-
ció municipal”, ha cobert l’actualitat de Barcelona al llarg de la 
seva trajectòria professional. El periodista, que portava diversos 
mesos de baixa a causa de la malal  a, residia a Sant Celoni. Di-
versos periodistes i la mateixa alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, 
van expressar les seves condolences a la família i als companys 
de redacció de Sierra. El seu comiat al tanatori de Sant Celoni el 
dimarts 23 d’agost va ser mul  tudinari.

Lluís Sierra. FOTO: PPJ

Detenen i empresonen un veí de Sant 
Celoni per cometre cinc robatoris amb 
in  midació i violència

SANT CELONI.- Els mossos 
d’esquadra de les comissaries 
de Sant Celoni i Granollers 
van detenir el 28 de juliol, un 
home de 20 anys veí de Sant 
Celoni com a presumpte autor 
de cinc robatoris amb violèn-
cia i in  midació ocorreguts du-
rant els mesos de maig i juny 
en la zona centre del municipi. 
Els robatoris els va cometre as-
saltant les víc  mes, principal-
ment dones, quan aquestes es 
trobaven en llocs foscos i nor-
malment de nit. Emprava força 
violència i armes blanques per 
tal d’aconseguir el seu objec-
 u. De fet, en un d’aquests ro-

batoris, la víc  ma va rebre talls 
superfi cials a les mans amb el 
ganivet amb el qual el de  ngut 
la va abordar.

Ganivets u  litzats pel 
presumpte de  ngut. 
FOTO: MDE

De  ngut i imputat un menor de
Sant Celoni per cremar contenidors

SANT CELONI.- La nit del 17 d’agost es van cremar en diversos 
punts de Sant Celoni, 12 contenidors de rebuig, paper, envasos i 
orgànica. La Pol En el decurs de la nit del dia 17 d’agost s’han cre-
mat en diversos llocs de Sant Celoni, un total de 12 contenidors 
de rebuig, paper, envasos i orgànica. La Policia Local alertada per 
diversos veïns ha pogut localitzar un jove menor d’edat veí del 
municipi, el qual ha resultat de  ngut i imputat per un delicte de 
danys, havent de respondre dels fets que se li imputen davant la 
Fiscalia de Menors de Barcelona.

Els Mossos d’Esquadra van iden  fi car un altre jove presumpta-
ment par  cipant dels fets, i dues persones també podrien haver 
par  cipat en la crema de contenidors. Cal dir que en el mes de 
juny es van cremar 17 contenidors i el mes de juliol 11.

Aquests fets, que sumen un total de 50 contenidors cremats 
durant els mesos d’es  u, suposen una despesa pública de més 
20.000 euros, als que cal afegir-hi la feina que ha representat pels 
cossos de seguretat i els serveis de neteja del municipi.

Alguns dels contenidors cremats. FOTO: PL Sant Celoni

Una nova edició de la Xino-Xano per 
recordar al “Maasai” Xavi Novell

SANT CELONI.- Una trentena de ciclistes i runners van fer el 
29 de juliol una nova edició de la Xino-Xano nocturna en me-
mòria del Maasai Xavi Novell. Es tracta de pujar de nit al Turó de 
l’Home i gaudir de les vistes nocturnes que ens regala el massís 
del Montseny. No és cap cursa, sinó una passejada tranquil·la que 
fi ns i tot para tres o quatre vegades per anar agrupant tots els 
par  cipants i arribar tots junts al cim. La sor  da es va fer a les nou 
del vespre des de la plaça Comte del Montseny de Sant Celoni.

Par  cipants a la Xino-Xano 2016. FOTO: PPJ






